
Referat af bestyrelsesmøde - 

Afholdt den 11. december 2018 

Afbud: Anette, Annette, Bodil og Hanne. 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt, hvorefter mødet gik i gang. 

 

2. Planlægning af generalforsamling 

Datoen for generalforsamlingen blev aftalt, dog med det forbehold at datoen kan flyttes, hvis 

det er nødvendigt for at få den ønskede oplægsholder (endelig dato: Den 21. februar 2019 

kl.19). Wivie Schärfe er foretrukken oplægsholder. 

Indkaldelsen skal sendes ud senest 14 dage før. Conny laver et udkast til invitation. Karen 

sender efterfølgende pr. mail til medlemmerne.  

De kommende valg blev drøftet. Der skal findes en dirigent (Conny spørger Torben), referent 

(en anden end Trine). Formanden er på valg, og der bliver arbejdet på sagen. Fire ordinære 

medlemmer af bestyrelsen er på valg og vil gerne genopstille (Lise, Inge Lise, Karen og Steen). 

Det samme gælder for to suppleanter (Tine og Grethe). Inge Lise spørger revisorerne, om de vil 

genopstille. Det blev aftalt at aktivitetslederne fortæller om deres aktivitet under formandens 

beretning for at øge synligheden af de enkelte aktiviteter. Lisbeth sørger for at bestille 

forplejning i Brugsen, og Steen sørger for drikkevarer + vin til oplægsholderne. Der skal findes 

en musiker og kopieres sange samt dagsordener til at lægge frem på bordene. Karen har styr 

på årsnålene. 

  

3. Donation til det udenlandske arbejde 

Det blev aftalt, at den årlige donation går til projekter i Malawi. Conny og Inge Lise tager sig af 

det praktiske. 

 

 

4. Nyt fra aktiviteterne 

1. Kasserer 

Regnskaber blev omdelt. Status på kassebeholdningen - det ser fornuftigt ud. 

2. Julehjælp 

Der er kommet donationer fra lokale forretninger, men indsamlingen har ikke været 

helt så god som sidste år. Det skal være muligt at donere via mobilepay til næste år. 

Der bliver uddelt julehjælp til 28 familier. Den bliver uddelt den 14. december sammen 

med et juletræ til dem, der ønsker det.  

3. Genbrug 

Der vil være åbent mellem jul og nytår på grund af mange flotte kjoler på lager. 

 



4. Besøgstjenesten 

Der er godt gang i aktiviteten. Den 12. december er der møde for alle besøgsvennerne 

med fokus på, hvorfor vi er besøgsvenner og den gode historie om arbejdet. 

5. Sprogcafeen 

Der er juletræsarrangement i lokalerne inden jul ligesom alle har været hjemme hos 

Bodil til et julearrangement. 

6. Familienetværket 

Der har været afholdt julebanko med stort fremmøde fra alle familierne i søndags. 

7. Samværdighed 

Der bliver arbejdet på at lave en samarbejdsaftale med Assens Kommune. Den falder 

forhåbentlig på plads inden jul. Der er afholdt samtaler med de første frivillige til 

aktiviteten. 

8. Lektiehjælp 

Det kører planmæssigt og godt. 

9. Hjemmeside og Kontakt 

Der er allerede nu forhåndsreserveret pladser til ferielejr i sommeren 2019. Der er 

bestilt plads til seks på børnelejren og to på ungelejren.  

10. Huset 

Vandskaden i gulvet er udbedret. Der er hængt gardiner op i det store lokale for at 

dæmpe støjen, og tiltaget virker efter hensigten.  

 


