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BESTYRELSESMØDE, mandag den 07. juni 2021, kl. 19.30 
REFERAT 
Til stede: Charlotte Dam, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Knud Ebbesen, Mogens 
Bastrup  
Afbud: Ann Ulrich, Britt Isabell Olsen, Tilde Gylling, Bruno Bjerre, Frank Holst-Andersen, Kirsten 
Aunstrup 
 
Afbud: Send en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk   
Indsigelser og kommentarer til dette referat senest torsdag den 18. juni 
 
Der afholdes møde i bestyrelsen mandag den 07. juni 2021 kl. 19.30 med følgende dagsorden  

  
1. Spørgetid / Henvendelser 

Intet 
 

2. Kommentarer til referat fra sidste møde 
Sidste møde var der også afbud fra Frank Holst-Andersen og Tilde Gylling 
 

3. Kommentar til dagsorden 
Ingen 
 

4.  Generalforsamling 

Planlægning af det praktiske: 

Meddelelse til medlemmerne: Dagsorden er tidligere udsendt  

Dirigent: Niels Lillemose er foreslået og har accepteret, men skal formelt vælges på 

generalforsamlingen 

Stemmesedler: ligger i skabet på kontoret 

Adgangskontrol: medlemskab og måske Coronapas (kan scannes med egen telefon) 

Forslag skal modtages senest 14 dage før generalforsamlingen 

Forslagene kan ses på hjemmesiden fra de er indkommet, men udsendes ikke ellers 

Dette skal stå i den dagsorden, som genudsendes nu. Se Kirke og Kro 

Knud Ebbesen sender inden sommerferien 

Jens Lassen afbud til generalforsamlingen 
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Bestyrelsesmedlemmer 

Formanden har en kandidat til medlem af økonomiudvalget 

Tilde Gylling udgår af bestyrelsen pga. flytning fra Nødebo 

Britt Isabel Olsen er udtrådt af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager 

Erik Wedø fortsætter sin valgperiode ud som formand for økonomiudvalget 

Ny formand for Aktivitetsudvalget søges, Charlotte Damm potentiel afløser 

 

5. Ændring af ordlyden i ”Organisationsplanen” 

Forslaget eftersendt ifm. udsendelse af den opdaterede dagsorden 

Forslaget gendrøftet og fremtræder nu præciseret og konkret 

Det vil i sin endelige form blive fremlagt til generalforsamlingen under pkt. 6 på GF-dagsorden 

Jan Kongerslev: navnet på udvalget Medlemsudvalget gendrøftes, navnet foreslås ændret til 

Aktivitetsudvalget, som skal dække alle andre aktiviteter end dem, de allerede etablerede 

udvalg afvikler 

Det fremsendte forslag er godkendt, med tilføjelse af den foreslåede navneændring 

Strategi for hvervning af nye medlemmer: 

Arbejdsgruppe: Hanne Toke, Jan Kongerslev, Ann Ulrich og Charlotte Dam 

 

6. Buffistbemandingen 

Forslag fra Driftsudvalget fremsendt på mail ifm. dagsorden 

På grund af et faldende antal aktive buffister er den hidtidige bemandingspraksis genovervejet 

Der etableres nu en tre-ugers forsøgsperiode med reduceret bemanding, således at mandag og 

onsdag er ubemandet 
 

 

7. Velkomst af nye medlemmer 

Drøftelse om effekten af tilstedeværelse af bestyrelsesmedlemmer til info for nye medlemmer 

og etablerede gæster 

Det skal kun være en fredag om måneden, Hanne Toke udarbejder en turnus og en strategi til 

opstart efter sommerferien 

Desuden et indlæg til Kirke & Kro, deadline 4. juli 
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8. Projekt Nordea fonden  

Drøftelse og stillingtagen til, om vi skal nedsætte en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag 

til projektansøgning. Ideer til projekt. 

Jan Kongerslev, Hanne Toke og måske Ann Ulrich og medlemmer af aktivitetsudvalget begynder 

at kigge på sagen. 

 

Eventuelt 
 

Loppemarked – tilsyneladende ingen problemer ift Corona, bortset fra et forventeligt fortsat 
krav om fremvisning af Corona pas ved indgangen 

 
EVALUERING af mødet 
Ingen kommentarer 

 
LØBENDE KALENDER 

 
Ingen møder før formøde før generalforsamlingen mandag 9. august kl. 19.00 
 
GENERALFORSAMLING – 9. august 2021 kl. 19:30 
Afbud: Jens Lassen 

 
Konstitueringsmøde straks efter generalforsamlingen 
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