
   

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

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

Afbud: Nethe, Sanne 

 
Referent: Heike 
Ordstyrer: Dorthe 

 
1 Velkommen 

Bente bød velkommen 
 

Bente  

2 Gennemgang af sidste referat 
 
Vi har valgt at flytte julefrokosten til mere rolige omgivelser i ”Sort 
sogn” og invitationen er sendt ud. Dennis har sørget for fælles 

bustransport derud. Dette kræver tilmelding til Dennis på tlf.  

5240 5213. 
  
Den sidste Spis sammen aften blev afholdt i caféen, det er vores 
opfattelse at den var bedre egnet til formålet, og det gav en rigtig 
rolig og god stemning. 
 
Bente vil være ansvarlig for forårets foredrag med Kenneth, som vi 
vil afholde i forbindelse med(før) vores Spis sammen. 
 

Alle  

3 Ved dødsfald, hvad er proceduren 
Vores procedure vil være, at det er de enkelte grupper der samler 
ind til blomst el. lign og evt. deltager i begravelsen 
 
 

Alle 

4 Lav beskrivelse til hovedforeningen omkring en app 
Punktet udsættes til næste møde, fordi der skal udarbejdes et 
forslag som skal forelægges til repræsentantskabs møde. 
 

Nethe 

5 Gøre klar til generalforsamlingen 
Afholdes den 24.januar 2023 kl. 19:00. Vi starter med 
fællesspisning kl. 18.00, det kræver tilmelding til 
1961amp@gmail.com. 
Anette sender indkaldelsen ud.  
Dorthe bestiller og afhenter smørrebrød. Sven og Heike køber 
småkager og kaffe/te. 
Hovedbestyrelsen sender dirigent. 

Bente/ 
Anette 
 

mailto:amp@gmail.com


 
 
 

6 
 
 

Medlemmer til bestyrelsen efter generalforsamling 
Sanne har trukket sig på grund af sygdom, Sven er trådt ind 
i stedet. 
Nethe går af udenfor tur. 
Så vi mangler mindst 1 bestyrelsesmedlem samt suppleanter. 
Sig endelig til hvis I har lyst til lidt positivt arbejde. 

Alle 
 

7 
 
 

Næste møde 
Torsdag den 2.2.2023 kl. 16.00 i De Frivilliges Hus 

 

8 Evt. 
Nedenstående forslag sendes til generalforsamlingen af Heike: 
At der laves en fordelingsnøgle, således at vores grupper 
modtager økonomisk støtte pr. deltager. Vi drøfter lidt fordele og 
ulemper. 
Der kunne også i stedet laves en fælles pulje, hvor alle grupperne 
kan søge økonomisk støtte, til hver enkelt aktivitet (udflugt, guider 
osv.) Dette kunne være en god motivation til at være mere aktiv. 
 

 

 


