
Bestyrelsesmøde mandag den 6. september 2021

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Der skal ændres i prisen for festen for nye medlemmer fra kr. 100,00 til kr. 180,00 som er for ½ års 
medlemskab.

2. Godkendelse af dagsorden

3. Møder i bestyrelsen

Er vi for mange? Vi snakkede om alle 3 suppleanter skulle være med på møderne og blev enige om,
at de fremover er med, så de får opgaver også.

Vi blev enige om, at alle 3 suppleanter deltager i møderne men ikke i en evt. mailkorrespondance 
mellem møderne – denne kan være mellem bestyrelsen alene.

Hvordan håndterer vi beslutninger, der skal træffes mellem møderne.

Vi beslutter, at hvis vi får en henvendelse fra et medlem, så bliver hele bestyrelsen orienteret og 
skal have mulighed for, at forholde sig til sagen og der vil derfor være en svartid på max. en uge, da 
vi alle har et arbejde at passe ved siden af.

4. Aktiviteter/Hjemmeside

Vi startede med FORSIDEN – vi blev enige om, at forny teksten på forsiden, så det kun er aktuelle 
ting, der står og Jimmy er tovholder på, at forsiden bliver opdateret nu, så den ikke indeholder 
nogle gamle oplysninger.

Facebook – vi besluttede at slette PR facebook gruppen – Susanne snakker med Ole Søndergård for 
at få det rettet.

Medlemskab – Jette laver en ny tekst til dette punkt.

Fester – Jimmy snakker med Ole, så der ikke er underpunkt på punktet Fester.

Samtidig skal teksten revideres og opdateres.

Nyhedsbrevet har vi besluttet, at slette, Susanne kontakter Ole og får det væk fra hjemmesiden.

Fredagscafé – Susanne skriver til Ole, så der kommer link til Ny i foreningen/singleguider.

Kreativt hold – Lone opdaterer teksten her på siden.

Læsegruppen – Jimmy undersøger hvem der er med og hvad der er gang i.

Madgrupper – Jette retter teksten til, så den passer.

MC gruppen – Lone undersøger om der er nogle der kører MC.

Vingruppen – Susanne reviderer og sørger for kontaktoplysninger



Teatergruppen – Alice tager kontakt til Joan og Peter for at få kontaktoplysninger på siden.

Tips og rabatter – Alice tager kontakt til Ole for at få tilføjet Live Culture, som giver rabat på 10% på
drikkevarer på Storms.

Web – Susanne tager kontakt til Ole for at denne skal fjernes helt.

Opslagstavlen – Susanne skriver også til Ole om at slette dette.

Festen den 2. oktober blev annonceret hurtigt og er for kort, så vi besluttede, at næste gang skal 
indbydelsen være mere fyldestgørende, så vi ikke får en masse spørgsmål omkring ting, der 
mangler at blive oplyst.

Den skal opdateres med flere oplysninger, såsom PRIS PÅ DRIKKEVARER – AT MAN SIDDER PÅ 
STOLE OG VED BORDE – TILBEHØR TIL MENUEN af hensyn til vegetarer - SLUTTIDSPUNKT

Kontaktoplysninger mangler også på festudvalget. Jimmy tager kontakt til Anette og Morten, så de 
får indbydelsen tilføjet ovennævnte.

Medlemsmødet den 29.10.

Vi venter med at annoncere mødet på hjemmesiden til der er ok mht. lokalet.

Vi planlægger i detaljer næste møde i oktober.

Tovholderarrangement – vil først blive afholdt i 2022.

Dato for generalforsamling bliver besluttet på næste møde.

Tilskud til aktiviteter bliver diskuteret på næste møde.

5. Administration

Medlemskort – Jette er ved at udarbejde et worddokument, som skal bruges som medlemskort, 
Jette sender det til Lone, når det er færdigudarbejdet.

6. Landsnetværket

Lone har tilmeldt sig generalforsamlingen og festen den 18.9.

Medlem i landsstyrelsen – Ole Knudsen ønsker ikke genvalg.

7. Økonomi

Bestyrelsen er i gang med at gennemgå de forskellige adgange og registreringer som foreningen har
i forhold til bl.a. bank og offentlige myndigheder

8. Opfølgning på referat fra sidste møde – er behandlet i ovenstående 



9. Punkter til samt fastsættelse af næste møde

Næste møde er hos Arne torsdag den 7. oktober 19.00

10. Evt. – intet.

Ref. Jette Mouritzen


