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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2021. 

 
Deltagere: Finn Hollund, John Austin, Lisbeth Koch. 
 

1. Valg af referent: Lisbeth K. 
 

2. Dato for næste møde: Intet aftalt, da vi foreløbig blot afventer forsamlingsfrihed. 
 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
3. Landsbestyrelsesmøde 12. juni 2021 

Bemærk den endnu engang ændrede dato - og at den evt. ændres igen       

Afholdes i Odense, og Kbh-bestyrelsen deltager. Kun 1 deltager fra hver bestyrelse. 
 

4. Medlemstallet 
Bestyrelsen vil gerne tilgodese loyale medlemmer ved fx at give en periode med gratis kon-
tingent til alle, der har bevare deres medlemskab under corona-krisen. John undersøger 
mulighederne med Claus Gry, da det skal være en løsning, som kan lade sig gøre indenfor 
nogle rimelige både praktiske og administrative rammer. 7/4-2021: Alle medlemmer, som 
forlænger eksisterende 6 eller 12 måneders medlemskab får lagt 6 måneder til uden bereg-
ning. Dette blev meddelt i spontanmail den 18/1-2021. Det har dog ikke forhindret med-
lemstallet i at dale yderligere, så vi ved seneste status var 200 medlemmer. Bestyrelsen vil 
udskrive en slogan-konkurrence og belønne vinderen, som findes ved afstemning på OGF, 
med 1.000 kr. 
  

5. Visioner - mulighed for lokaleleje 
Else og John udarbejder forslag til vedtægtsændring. 14/1-2021: Else har udarbejdet en 
meget fin oversigt over evt. vedtægtsændringer. Vi blev dig enige om at tage udgangspunkt 
i vores vedtægter, som de er nu og afvente de krav, der måtte være til ændringer. 7/4-
2021: John ser nærmere på Odenses vedtægter, da de har fået arrangeret sig med lokale-
lejemulighed. Else foreslår, at generalforsamlingen kan etablere et udvalg til at arbejde vi-
dere med sagen. I hvert fald vil den kræve en vedtægtsændring, hvorfor den skal fremlæg-
ges på generalforsamlingen. 
 

6. John har undersøgt … 
… hvorfor vi har to MobilePay-konti, men svaret gav ikke mening, så han prøver igen. 14/1-
2021: Den ene konto er fra Baghusets tid, og skal lukkes, men koderne er bortkommet, så 
John undersøger, hvad der så kræves for at lukke kontoen. 
 

7. Nytårshilsen - nyhedsbrev 
Vi vil gerne gøre alle vores medlemmer opmærksomme på, at vi er her endnu, så derfor vil 
vi udsende et nyhedsbrev. John laver forslag. 7/4-2021: Nytårshilsen udsendt i spontanmail 
den 18/1-2021. 7/4-2021: 5/7-2021 udsendte bestyrelsen også en spontan-påskehilsen, 
dels som livstegn, dels som fælles svar på en henvendelse om, hvad kontingentet blev 
brugt til, når der ingen aktiviteter var. 
 

8. Besked til medlemmer om generalforsamlingen 
John forfatter og udsender besked om generalforsamlingen, som pga. forsamlingsforbuddet 
ikke kan afholdes endnu. Det reviderede regnskab er modtaget og klar til udsendelse. Bud-
gettet er i støbeskeen. Lokale og andet praktisk er på plads. 
 

9. Evt. Intet til dette punkt.  

 
 
Lisbeth Koch, 7/4-2021 


