
   

Formand:  Bente Petersen, Svanevej 33, Hjarbæk, 8831 Løgstrup – tlf. 2466 9958 – mail: bentemariepetersen@gmail.com   

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11-04-22  
De Frivilliges hus kl. 16:00 
 
Deltagere: Anette, Dorthe, Bente, Sven, Heike 

Afbud: Sanne, Nethe, Dennis, 
 
Referent: Heike 

 
1 Velkommen 

Bente bød velkommen. 

 

Bente  

2 Siden sidst 
Er Bente blevet kontaktet af en pårørende, der havde brug for 

hjælp til at finde et egnet tilbud til en ung pige. Vi var enige om at 

det desværre ikke er et tilbud vi har i vores forening. Bente vil 

derfor henvise til Kræftens bekæmpelses meget professionelle 

tilbud om sorggrupper for unge.  

Til repræsentantskabsmødet var der debat omkring den gratis 
deltagelse i arrangementer i det første år som medlem i foreningen 
(som jo er gratis). Det har altid været en uskreven regel, at det var 
fint man deltog. Vi er enige om at fortsætte denne linje, fordi den 
ikke virker til at blive misbrugt og allerhøjst kan bruges i et år. Vi 
finder det vigtigt at nye medlemmer får så mange gode oplevelser i 
vores forening som muligt. 
 

Bente  

3 Årsplan 
Vi drøfter planen for aktiviteter i år, og er helt enige om at vi har 

få ressourcer, og vi må derfor prioritere få, men kvalitative tilbud 

hen over året.  

Vi beslutter at der holdes Café en torsdag pr. måned og Spis 

sammen den anden torsdag i måneden, det er i lige uger, dette 

står Bente for. 

Turen til København i maj, står Anette og Dorthe for. 

Sommerfesten bliver med helstegt pattegris, den afholdes den 17. 

juni Heike og Sven står for den. 

Foredrag med Kenneth Kinastowski holdes i efteråret, den står 

Bente for. 

Formiddags Bio og cafe frokost i Bjerringbro i efteråret, står Dorthe 

Alle 



og Anette for. 

Julefrokost den 16. december står Nethe og Unge Hjerner for. 

 

4 Unge Hjerner 
Punktet blev udsat. 

Vi vil opfordre Nethe til at tage kontakt med Stine Pokorny Harbach 

fra Hovedbestyrelsen. 

 

Nethe 

5 Spis sammen 
Se under punkt 3. 
 
 

Bente 
 

6 Foredrag  
Se under punkt 3. 
 
 

Bente 

7 Bestyrelsesweekend 
Vi skønner at der ikke er behov for dette lige nu, vi har planlagt 

aktiviteter for hele året. Vi tænker at vi har brug for reklame for 

foreningsarbejdet, flere frivillige hænder. Vi mangler også nogen til 

at dele foldere ud, reklamere på uddannelsessteder mv. Dorthe og 

Heike vil tænke mere over det. 

 

Bente 

8 Evt. 
Bente søger nye udfordringer og holder som formand efter 

generalforsamlingen. Derfor skal vi bruge energi på at finde en ny 

formand. 

 

Alle 

 


