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Side 1 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27-08-2013 kl. 19 ( Mia ) 
 

 

Afbud.: Ingen 

Referat.  
Referat fra bestyrelsesmødet den 27-08-2013 til godkendelse 

Valg til Bestyrelsen. 
Hele lauget er på valg, Genvalg Børge, Henrik, Agnes ( Agnes vil godt være med i en periode ) og Mia. 

Hanne ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen søger 3 personer til lauget. Vi sonderer terræn alle sammen. 

Agnes laver formandens beretning til valgaften. 

Foreløbig dagsorden til valgaften : Arrangement med noget spiseligt, gratis men med tilmelding. 

Kulturelt indslag, valg og evt. 

Vedr. spisning, kunne være forskellige tærter + en genstand betalt, resten for egen regning. 

Kulturelt : Agnes hører Connie Skovgaard Landdistrikskoordinator vil komme. Eller Karsten Gram fra 

Lag. 

Yderligere planlægning af valg på næste møde den 12/9. 

Uge 42. 
Møde med foreningerne afholdt den 3/9 for sidste planlægning af tekst + tider til folderen. 

Folderen skal være færdig og trykket den 16/9 og omdeles i uge 38. 

Agnes og Mia gør folderen klar. 

Kasserer, Økonomi 
Ingen bemærkninger 

 

DIVERSE  

 

Informationstavler på parkeringspladsen : 

Der skal søges om at bruge landkort over lokalområdet v. Sebastian ( Agnes ) 

 

Der er afsat penge til borde og bænke ( 2500 kr ) Agnes foreslog materialet composit, men vi kender 

ikke prisen. ( Agnes indhenter pris ) 

 

Henrik er lavets nye IT administrator fra nu af. 

 

Henrik har lavet en maske til brug ved både dagsorden og referat i Word, som gør tingene lidt 

nemmere. 

 

Badebroen v. Himmark skal op den 14. september kl. 10. Der gives pølser og vand / øl . 

( Børge og Henrik sørger for dette ) 

Isætning af badebro skal allerede fastsættes ved mødet foreningsforum i jan./feb. ( Hvem hjælper + 

dato ) 
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Side 2 

 

 

Næste møde.   
Dato : 12-09-2013 kl.19.00 

Hos : Børge 

Emner til dagsorden senest : 11-09-2013  

Referent.  
 Mia 

 

 

 

 


