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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. august 2019. 

 
Deltagere: 
John Austin, Lisbeth Koch, Mogens Dalsgaard, Per Johansen. Finn Hollund (referent), 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer var Lisbeth og referent Finn. 

2. Godkendelse af referat af 20/6-19 
Der var ingen rettelser til referatet 

3. Tegningsret 
John kunne fortælle, at banken har opfyldt vores ønske om at slette Karen og Tomas som 
underskiftberettigede, men IKKE opfyldt vores ønske om at registrere en eneberettiget 
(John). Konsekvensen er at vores penge p.t. er taget til fange i banken. Dvs. vi kan i 
øjeblikket ikke foretage betalinger. 
John foreslog, at vi undersøger mulighederne for at skifte bank. Det blev vedtaget at han i 
første omgang tager kontakt til Nordea og Nykredit. 

4. FaceBook 
Vibeke ønsker en afløser som administrator. Lisbeth vil godt overtage jobbet. Vi tjekker 
med Vibeke. Derudover blev det drøftet, om gruppen skal være åben eller lukket. Det 
valgtes at man fortsætter som hidtil. 
Mogens har kontakt med HaveFun45plus og går videre med at oprette annoncer i deres 
FaceBook-gruppe. 

5. Privatlivspolitik 
Johns udsendte forslag til Privatlivspolitik blev vedtaget. 

6. Hjemmesiden 
Hjemmesidens tilstand blev drøftet, men der blev ikke truffet nogen beslutninger. Der var 
stor tilfredshed med Anne Brandstrups og Brits forvaltning af siden. 

7. Regnskab 
Regnskabet blev godkendt. 

8. Fredagsværter 
John oplyste, at der var behov for flere fredagsværter på Café Ae. I den forbindelse kom 
det frem, at Michael har solgt Café Ae, og det blev overvejet, om man skulle søge andre 
steder. 

9. Medlemsregister og Spontanlisten 
John og Claus Gry opfordres til at udarbejde brugsanvisninger, så en anden i nødstilfælde 
kan drive funktionerne videre. 

10. Frivilligarrangement 
Lisbeth havde foreslået en tur på Vestvolden den 5/10. Vi arbejder videre med turen og 
nærmere info følger snarest. 

11. Evt. 
11.1. Der var ingen indlæg. 

12. Næste møde 
12.1. Torsdag den 26. september kl. 18.30 hos Lisbeth. 

 


