
Referat Bestyrelsesmøde d. 3/10-21 

Tilstede: Per, Annette, Jens, Ole, Klaus og Marianne. Gæst: Kenneth L. R.  

 

Møde om afholdelse af generalforsamling.  

Vi mødes kl. 18:00 på næste fredag for at sætte borde op og lave kaffe.  

Klaus får nøglen til forsamlingshuset fra Bente og går ned om formiddagen og tænder op.  

Marianne sørger for indkøb af kaffe, kage, øl, vand m.m.  

Kenneth er inviteret med til bestyrelsesmødet, da bestyrelsen har foreslået ham som dirigent til 

generalforsamlingen. Ved deltagelse i dag, har Kenneth en mulighed for at gennemgå dagsordenen med 

bestyrelsen forud for generalforsamlingen. 

Ang. referent blev der ringet til Per W og han indvilligede i at skrive referat på fredag.  

 

Dagsordenen blev gennemgået med fokus på især valg af bestyrelsesmedlemmer og formand. Da 

bestyrelsen pt kun består af 2 valgte medlemmer – så skal der vælges 3-5 nye.  

De 2 der sidder i bestyrelsen – Marianne og Klaus – er valgt indtil foråret 2022.  

Derfor skal der vælges 2-3 medlemmer, der skal sidde indtil foråret 2023 og 1-2 medlemmer der skal sidde 

indtil foråret 2022. Derudover skal der vælges en suppleant.  

Der skal også vælges en revisor mere.  

Bente Stolt har tilkendegivet, at hun gerne vil opstille til posten som Revisor.  

Annette Lindberg og Jesper B. Andersen har tilkendegivet, at de gerne opstiller til bestyrelsesposter. (Per 

Hansen har trukket sit kandidatur tilbage og ønsker alligevel ikke at opstille)  

Der er ikke andre på nuværende tidspunkt der har ytret ønske, til Marianne om, at de opstiller. Så derfor 

ved vi ikke om der kommer til at være nok opstillede eller om der kommer så mange, at vi skal have et valg.  

Dog skal vi under alle omstændigheder have en afstemning, da der skal stemmes om hvem der skal have 

valg for 2 år og hvem der skal have for 1 år.  

Derudover skal der vælges en formand.  

Da der heller ikke har meldt sig nogen til formandsposten – så skal Marianne nok stille op til den, så der i 

det mindste er en formand indtil foråret 2022, hvor formanden igen er på valg.  

Kenneth og Marianne vil prøve at lave nogle stemmesedler i løbet af ugen og få disse klar til fredag. Vi skal 

nok bruge en del kuglepenne – så det opfordres til at tage sin egen og måske en ekstra med.  

 

Da ikke alle har betalt deres kontingent, er det besluttet at Ole lige sender en reminder til de sidste om, at 

de skal indbetale inden på torsdag. Så har vi en færdig liste fredag, så vi kan se, hvem der kan deltage på 

mødet og hvem der kan stemme.  

Dem der ikke har betalt vurderes til ikke, at ønske at være medlem af foreningen mere.  


