
Referat af bestyrelsesmøde den 10/9 2019  

 

Tilstede: Vagn Johansen, Jørgen Nordtorp Jørgensen, Georg Andresen, Knud Olsen, Anne Marie 

Pedersen, Susanne Pedersen, Jette Kruse og Henning Vingborg 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt 

 

2. Økonomi 

Afdelingernes regnskab skal fra 2019 laves så indtægter og udgifter bogføres hver for sig. 

Bankbeholdning d.d. 63.319,19 kr. 

Budget for pinsetur 2020 godkendt med en deltagerbetaling på 1050,- kr.. Overskud ved 32 

deltagere 737,- kr. 

 

3. Siden sidst 

Topmøde forslag, at det holdes ved Kongskilde d. 14. juni 2020. Vagn og Jørgen arbejder 

videre sammen med Storstrøms afdeling 

a) Udlandsture 

Vi vil i øjeblikket ikke medvirke til udlands vandreferier. Begrundelsen er, at vi finder, at 

der ikke er nok tilslutning til disse ture, da de ofte er for dyre i forhold til, hvad de 

etablerede rejsebureauer på området kan tilbyde. 

 

4. Arbejdsopgaver i bestyrelsen 

Der er lavet en oversigt over hvilke bestyrelsesmedlemmer, der laver hvilke opgaver. 

 

5. Tilskud til TBE-vaccine 

Vi forsøger at søge fonde om tilskud og tager derefter stilling til tilskud til vaccination. 

Henning laver ansøgning. 

 

6. Jubilæer 

Vi inviterer jubilarer til generalforsamling, og vi overrækker diplom. Hvis de ikke kommer, 

sender vi diplomet. 

 

7. Turledermødet 

Jette har reserveret værkerne i Sorø. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager. Jørgen 

sørger for morgenbrød med bitter. Knud bestiller hos Benløse slagteren til ca. 139 kr, pr. 

kuvert. Jørgen køber øl og vand. 

Jette og Henning planlægger at blande folk og lave en styret samtale. 

 

8. Sværhedsgrader på vandreture 

Jette sælger den på turledermødet. Det skal være frivilligt for turlederne. 

 

9. a) Visioner for fremtidens ture og 

b) Utilfredshed blandt turlederne 

Henning skriver brev til turlederne om, at man ikke behøver at lave 4 ture om året. Henning 

ringer til nogle turledere angående 4 ture om året. 

Aflysning af ture. Det skal være nemt at aflyse, men man må gerne afsætte turen. Tages op 

på turledermødet. 



10. Nordea Fondens lokalpuljer 

Vi søger til TBE-vaccine. 

 

11. Formandsproblematikken 

Vagn stopper som formand. 

Henning spørger et emne 

Vi overvejer at finde andre emner. 

 

12. Hvornår er bestyrelsen beslutningsdygtig 

Ifølge vedtægterne – Flertal på bestyrelsesmøder. 

Vi prøver at begrænse antallet af mails. 

Antal årlige møder - Vi forsøger med 4. 

 

13. Frivillighedsstrategi 

Jørgen sender en svarskrivelse til Frivilligudvalget. 

Vi drøfter strategien på næste bestyrelsesmøde. 

   

14. Eventuelt 

Førstehjælpskursus. Anne Lise sender indbydelse ud. 

Turledertur den 5. – 6. september 2020. 

Næste møde 14. januar 16.30. 

Generalforsamling 24. marts 2020 på Parnas. 


