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Side 1 

 

Referat/Dagsorden for Bestyrelsesmøde d. 15-08-2013 kl. 19 hos Mia 
 

 

Afbud.: Agnes, Hanne, (Forberedt til referatet, Slet det der ikke er aktuelt) 

Referat.  
Referat fra Bestyrelsesmødt den 21-06-2013 til godkendelse 

Uge 42. 
Appetitvækker for uge 42 kommer i ” Rundt om Stevning ”  

Information / husker laves til E `Svenstrupper til den 1. september ( Mia ) 

Mia afholder et sidste møde med foreningerne som deltager i arrangementerne 

i uge 42.  Afholdes uge 35. For at afklare teksten i folderen. 

Er forsamlingshuset bestilt til fællesspisningen, Mia hører Gert af. 

 

Arbejdsplan  vedr. uge 42 : 

 

** Folderen skal være helt færdig senest den 16. september ( Agnes og Mia ) 

 

** Folderen skal omdeles til husstand i uge 38. Børge og Henrik laver ruter. 

( Alle i lauget deler foldere ud i løbet af uge 38 ) 

 

** Reminder om tilmelding til uge 42 i E `Svenstrupper ( Mia ) 

 

** Kopi af folderen i A4 skal hænges op i lokalområdet, kan først hænges op  

 1 uge før arrangement,  den 5. oktober ( Børge og Henrik ) 

 

** Mia hører Karin om fastlæggelse af menu til fællesspisning. 

 

** Henrik køber ind til fællesspisning og har lavet indkøbsseddel sammen 

 med Karin når antallet kendes den 7. oktober 

 

** Agnes sørger for folk til borddækning og opstilling. 

 

** Drikkevarer til fællesspisning, vil forsamlingshuset stå for det ?? ( Agnes ) 

 

** Hjælpe Karin i køkkenet den 13. oktober til fællesspisningen ( Børge, 

 Henrik  og Mia ) 

 

** Rydde op ( Alle ) 
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Side 2 

 

 

Valg 
Vi kigger efter emner, men tager det endelig op på næste møde den 27. august 

Vi er enige om at det ville være godt med 1 mand mere i bestyrelsen, en efterlønner eller pensionist 

som har tiden til det. 

Kasserer. Økonomi 
Ikke vendt på mødet 

 

EVT.   
Kun uge 42 på dagsorden, da der er mange ting. 

Henrik laver maske til referater og dagsorden fremover, for at gøre tingene nemmere . 

Vi skiftes til at lave referat fra møderne 

Referaterne er kun til intern brug i bestyrelsen 

 

Næste møde.   
Dato : 27-08-2013  

Hos :, Mia (Slet det der ikke er aktuelt) 

Emner til dagsorden senest : 20-08-2013 (senest 7 dage før møde) 

Referent.  
Mia (Slet det der ikke er aktuelt) 

 

 

 


