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Bestyrelsesmøde referat 

Mødedato: 16.05.16 Tidsrum: 21 - 22  

Sted: Skype - Lea sætter op? Referent: AV Oprettelsesdato: 21-06-2016 

Mødedeltagere: Lea, Janni, Armin, Niels 
                            

Punkter Referat Tid 

1. Godk. af ref.  fra sidste gang 1. Godk. af ref.  fra sidste gang 

1.1. Det interne referat gemmes i word - det 
eksterne som pdf. 

1.2. Referatet er godkendt 

5 

2. Kort godt: Lea 2. Kort, men knap så godt om HM 5 

3. Årsmødet i Odense 

3.1. Forslag: Alle sætter sig ind i 

afstemningskataloget og vi holder 

et skype-møde tirsdag den 24.05. - 

19.30 

3.2. Forslag: Opdel 

afstemningspunkter, så hvert 

medlem har et område. 

3.  Årsmøde i Odense 

3.1. Forslaget om Skype møde den 24.05. - 

19.30 er vedtaget. 

3.2. Forslaget om fordeling af ansvarsfelter 

blev ikke vedtaget. 

 

4. Vi vil lave en forretningsorden 4. Vi skal lave en forretningsorden 

4.1. Lea og Ulla arbejder sammen om at lave 

en sådan pba. Vestjyllands 

forretningsorden. Den bliver færdig 

efter årsmødet. 

 

5. Kassererens punkt 5. Kassererens punkt 

5.1. Der mangler kun referatet fra årsmødet, 

så kan Ulla komme i banken. Armin 

sender det ,så snart det er klart. 

5.2. Der var problemer med Google drev - 

de skulle være ordnet nu, så Ulla er på 

den mappe, som hedder "Regnskab 

Sjælland" 

5.3. Der oprettet en mappe på Dbx til bilag - 

vi skal lægge vore bilag der og ikke 

sende dem pr. mail. Man opretter et 

bilag ved at åbne "Skabelon til 

refusion". Gem den som et nyt 

dokument og læg den færdig udfyldt i 

kørselsmappen, hvis det vedrører kørsel. 

Andre bilag lægges bare i mappen ved 

siden af skabelonen. 

 

6. Hvordan forholder vi os til de 

kommende forslag til 

vedtægtsændringer om at FT-

6. Tages med på mødet tirsdag d. 24.05.  
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kandidater ikke må sidde i bestyrelse? 

(Der står dog, at det skal overvejes, at 

give et års dispensation, så det først er 

gældende fra næste årsmøde 2017) Er 

der nogen, som kan give et kort 

resume over, hvad ændringerne 

kommer til at betyde? 

7. Nyhedsbrevet 7. Nyhedsbrevet 

7.1.  
 

8. Evt. 8. Evt.  

9. Dato for næste møde 9. Dato for næste møde er tirsdag d. 24.05.  

10. Dato for næste møde efter årsmøde 10. Første møde efter årsmøde er Mandag den 

06.06.16 kl. 17 m. mad og 18 uden. Giv 

besked om du kommer til mad. Adressen er 

Tjørnelyparken 32 i 2670 Greve hos Janni 

 

11. Punkter til kommende møder: 11. Punkter til kommende møder: 

11.1. Tjek-op på kontaktpersoner til 

lokalgrupper. Lea finder ud af, hvilke 

grupper der mangler kontaktpersoner, så 

vi kan finde erstatninger. 

11.2. Hvordan med støtte til FT-

kandidater og - aspiranter. 

11.3. FEST udvalg (fokuseret på ryste 

sammen for medlemmer) og et EVENT 

udvalg (til det der ikke kun er for 

medlemmer) 

11.4. Tovholder på opbygning af 

idékatalog - evt. en opgave for 

PoFo/PoLa teamet? 

11.5. Events (årsmøde efterår 2016 – 

bestyrelse samt FT-kandidater, årsmøde 

2017, sommerfest?, efterårskur, 1. maj, 

5. juni, skovens dag, biernes dag, 

pandekagedagen, m.m.  

11.6. RV17 

Vi skal have taget hul på regionsvalget 

der umiddelbart og indtil videre kommer 

næste år 

11.7. KV17 

Rune har brug for at finde en der kan 

overtage (han er fyldt op med opgaver 

fra egen kreds, men vi skal have sendt 

mail ud til alle for at finde de 

interesserede, da listen desværre er 

blevet stjålet af idioterne, der generede 

Lea  

11.8. FT tovholder (til kandidater og 
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aspiranter) 

12. Meddelelser m.m. 12. Meddelelser m.m.  

Bilag 1:  

 


