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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. juli 2020. 

 
Deltagere: John Austin, Lisbeth Koch, Lisbeth Schütt, Else Andersen og Finn Hollund 
Afbud: Mogens Dalsgaard. 
 

1. Valg af referent  
Lisbeth K. 
 

2. Konstituering 
Lisbeth Koch formand (2021) og John Austin kasserer (2022), Mogens Dalsgaard bestyrel-
sesmedlem (2021) Finn Hollund bestyrelsesmedlem (2022), Else Andersen bestyrelses-
medlem (2022), Lisbeth Schütt bestyrelsesmedlem (2021) 
 

3. Dato for næste møde 
Torsdag den 27/8-2020 kl. 19.00 hos Lisbeth K. Kun forfriskninger. 
 

Opfølgning på øvrige punkter fra sidst + nye punkter: 
 
4. Ordinær generalforsamling 2020 - opfølgning: 

a. Max-beløb i festkassen: 
Revisor havde spurgt til beholdningen i festkassen. John spørger festudvalget, hvad 
der kunne være et passende max-beløb. 

b. Medlemskaber: 
På GF blev det drøftet, om 1-måneds-medlemskaber er relevante for foreningen. 
Bestyrelsen er enige om, at dette medlemskab fremover skal koste 120 kr. i forvent-
ning om, at folk så i stedet køber 6-måneders medlemskab og derved har mulighed 
for bedre at lære foreningen at kende. Øvrige medlemskaber fortsætter uændret.  

c. Kun medlemmer kan modtage spontanmails? 
Vi aftalte at rydde op i adresserne ca. hvert andet år. Det er et omfattende arbejde. 

d. Kun overskrifter i kalenderen? Det var der ikke stemning for. 
e. Legitimation af nye bestyrelsesmedlemmer: 

På næste BM underskriver vi GF-ref. og BM-ref. med konst. Else og Lisbeth sørger 
for legitimation. 
 

5. Næste frivilligarrangement 
Næste tur går til Mosede Fort lørdag den 25. I dag er der 11 frivillige tilmeldt. 
 

6. Landsgeneralforsamling 2020 
Landsfesten er aflyst, men ikke generalforsamlingen. Se mere her. Nærmere information 
følger, hvis der kommer mere. Bemærk, at alle medlemmer med mindst 6-måneders med-
lemskab er valgbare. 
 

7. Medlemstallet 
Skulle angiveligt være steget noget igen. Bestyrelsen holder øje med besked fra "medlems-
service". 
 

8. Gamle referater 
Der mangler GF-referater på hjemmesiden. Finn sender, hvad han har, af gamle GF-refera-
ter, til webmaster. Forældelsesfristen er 3 år. 
 

9. Fredagsværter 
Alt kører fint. Der er 4 værter, som tager sig godt af de fremmødte. 
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10. Frivilligarrangementer 
Listen over de forslag, der kom ind for nogle år siden menes at være brugt op. Bestyrelsen 
vil efter jul indhente en ny pulje.  

f. Bakken/Korsbæk: Else undersøger mulighederne for en tur den 6/9-2020, eller evt. 
den 13/9-2020. https://www.bakken.dk/underholdning/korsbaek-pa-bakken/ 

g. Bjørn Wiinblads Hus er en idé, som vi lige ser på: https://www.bjornwiinblad.dk/. 
 

11. Visioner 
Else undersøger, hvordan vi kan blive en forening, som kan leje lokaler, så vi får mulighed 
for fx at invitere oplægsholdere eller mødes til "almindeligt" samvær. 
 

12. 20 års jubilæum – samarbejde med festudvalget 
John undersøger hvornår det egentlig er (var?). 
 

13. Nye velkomsttekster på hjemmesiden 
Lisbeth K. ser på det og på øvrigt materiale, som udsendes. 
 

14. Evt. 
Intet her. 

 
Lisbeth Koch, 16/7-2020 
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