
   

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

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 17-08-22  
De Frivilliges hus kl. 12:00 
 
Deltagere: Anette, Dorthe, Sanne, Bente, Nethe, Dennis 

Afbud: Sven, Heike 

 
Referent: Nethe  

 
1 Velkommen 

Bente bød velkommen 
 

Bente  

2 Sommerferie runde 
Alle fortalte kort om sommerens oplevelser 
 

Alle  

3 Regnskab / midler der er bundet på projekter 
Skema udleveret. Til rådighed til drift mv. kr. 24.723 pr. 12/8-22 
Øvrige midler er bundet på projekter. 
 

Anette 

4 Økonomi i Caféen 
Økonomien skal hænge så nogenlunde sammen. Meget svært 
med så få besøgende. Prisen bliver sat op til kr. 20,- for kaffe og 
brød. Indkøb deles med tøsegruppen, da begge gruppe kun køre 
hver anden uge, dette giver mindre spild. 
Forsøger at reklamere mere for grupperne, bl.a. ved at der laves 
en beskrivelse til FB. 
 

Alle 

5 Spis sammen 
Fastsættelse datoer  
Den 8/9-22 kl. 17:00 
Den 10/11-22 kl. 17:00 familiearrangement 
Den 16/12-22 kl. 18:00 julefrokost 
 

Alle 
 

6 Spørgeskema 
Rettes til så der både står opringning og besøg. 
Søge midler til transport, til de medlemmer der ikke selv har 
mulighed for komme frem. 
Nye medlemmer skal ha’ et velkomst brev, med informationer om 
vores afdeling og de kan melde tilbage om de ønsker opringning. 
 

Bente + 
Heike 

7 Opfølgning på projekter/ture i efteråret 
Udflugt til Vest Salling, Spøttrup borg, bussen er klar til at deltage. 
Biograftur. 
Foredrag med Kenneth Kinastowski, vi inviterer Skive, Silkeborg og 
Randers til at deltage. 

Alle 



 
 

8 Fremtidige ture – kom med forslag 
Ertebølle Stenalder center 
Større tur til foråret, f.eks. Kerteminde eller Rønde 
 

Alle 

9 Næste møde dato 
Bente vender tilbage med dato 
 

 

10 Evt. 
VIUS står stille. Vi har brug for nye frivillige. Bente og Dorthe 
kontakter Stine fra KBH og VIA i håb om det kan give et positivt 
resultat. 
 

 

 


