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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. maj 2019. 
 
Deltagere: 
Birgit Langhoff, Finn Hollund (referent), John Austin, Lisbeth Koch, Lone Stamenov, Mogens 
Dalsgaard, Per Johansen. 
 

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

2. Konstituering 
Birgit blev valgt til formand, men da det efterfølgende kom frem, at banken forlanger, at alle 
bestyrelselsesmedlemmer skal fremlægge kopi af pas og sygesikringsbevis samt underskrift, 
ønskede Birgit ikke at være medlem af bestyrelsen og trak derfor sit mandat til formand. I 
stedet stillede Lisbeth op og blev valgt.  
Mogens stillede op som næstformand og blev valgt. 
John fortsætter som kasserer. 

3. Tegningsret 
John bad om at alle medlemmer af bestyrelsen af hensyn til banken sender ham kopi af pas og 
sygesikringsbevis samt underskrift. 
Som nævnt under pkt. 2 ønskede Birgit ikke dette og gik derfor ud af bestyrelsen. 
Det blev derudover vedtaget at Lisbeth laver en liste over bestyrelsesmedlemmernes 
mailadresser og telefonnumre til internt brug i bestyrelsen. 

4. Referat af generalforsamlingen 
Der var ingen rettelser til referatet, men der var enighed om, at det var for langt, og at det man 
skulle tilstræbe, var et beslutningsreferat. 

5. Ekstra administrator på FaceBook 
Vibeke havde anmodet om at der blev udnævnt en ekstra administrator. Birgit meldte sig og 
blev godkendt. 

6. Henvendelse fra festudvalget 
Bjarne havde anmodet John om at rejse et problem i bestyrelsen. Det drejede sig om et 
medlems opførsel til festen på Café Sundet 4/5. Der var forskellige indstillinger til løsning på 
problemet generelt, men der blev ikke truffet nogen beslutning, da Lone ville godt snakke med 
ham om problemet, så det blev valgt i denne omgang. 

7. Administration af FaceBook-gruppen (FB) 
Med udgangspunkt i, at et medlem har inviteret en større gruppe af sine venner ind på vores 
FB-gruppe, spørger Vibeke Rasmussen (som administrator) om vi bare skal lukke store 
grupper ind, fordi deres venner synes de skal ind, og det mener vi ikke bør kunne forekomme. 
Hun vedlægger samtidig et oplæg til retningslinjer fra Roskilde-afdelingen for brug af 
FaceBook-gruppen, som hun har modificeret til brug for København. Det blev vedtaget, at 
Lisbeth udarbejder et oplæg til retningslinjer for FaceBook-gruppen til fremlæggelse i 
bestyrelsen. 

8. Udvidelse af PR-aktivitet 
Birgit foreslog, at vi kunne annoncere i Metro-Express. Det koster 3.700 kr. for en 1/8 annonce. 
Desuden kunne vi oprette en gruppe i FaceBook. 
Mogens foreslog, at vi deltog i forskellige andre singlegrupper, såsom ”45+” og annoncerede 
på deres hjemmesider. Mogens undersøger mulighederne for annoncering i andre grupper. 
Lisbeth foreslog, at vi indledte et samarbejde med Logen og Paradisco, men kun i forbindelse 
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med annoncering af fester. 
Så blev vores modtagelse af nye om fredagen diskuteret. John meddelte, at der kun var 2 
ambassadører tilbage til modtagelse af ikke-medlemmer til fredagscafèen og talte for, at der 
blev fundet nye medlemmer, der har tid. Finn blev udnævnt til ansvarlig for driften. 

9. Evt. 
9.1. John mindede om, at banken kræver, at alle sender kopi af pas og sygesikringsbevis 

samt underskrift. 
10. Næste møde 

10.1. Torsdag den 20/6 kl. 18.00. 
 


