
 

Henning Vingborg, Rugvænget 8, 4270 Høng. Tlf. 2489 8490. Mail: henning.vingborg@gmail.com  

Referat af bestyrelsesmøde den 10/11 2020 

 

Tilstede: Jette Kruse, AnneMarie Pedersen, Susanne Pederser, Jens Folke, Jørgen Nordtorp 

Jørgensen, Helene Lund Rasmussen, Georg Andresen og Henning Vingborg 

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Økonomi 

D.d. på konto ca. 51000 kr. Vi skal betale 300 kr. pr. kvt. for at have konti i Jyske Bank. Vi 

slipper foreløbigt for gebyr på Netbank. Vi nedlægger den ene konto i jyske Bank. 

Fælles CVR-nr. og Se nr. kommer først senere. Vi er enige om, at vi godt vil have konto i 

fælles bank med hovedforeningen. 

 

3. Opdatering af regler og aftaler i vores afdeling 

Jette samskriver bestyrelsens principper og krav til turledere på udlandsture og flerdagsture 

med få tilføjelser. Bilag om diverse regler/aftaler om godtgørelse laves færdig af Jette.  

 

4. Evaluering af turledermødet 

Hyggeligt og det fungerede godt. Gode ture på listen. 

 

5. Indkomne forslag til en- og flerdagsture med budget 

Budget for 1864 turen blev godkendt. 

Budget for Reersø snapsetur - må gennemføres. Men det må ikke give underskud. 

Pinsetur 2021 godkendes med ca. samme budget som sidste år. 

6. Afholdelse af velkomstmøde/tur for årets nye emdlemmer 

Vi afholder de første to ture den 10. april og den 11. september. Der indbydes nedlemmer, 

som har været med i mindre end et år. 

7. Opsamling fra sidste møde 

Billeder af bestyrelse og turledere til hjemmesiden. Jens sørger for at få taget billederne. 

Synlige veste – vi uddeler til dem som mangler. 

Årshjul til turledere – Jette arbejder videre. 

Juleafslutningstur i Brommecentret. Jette og Susanne laver ture. Henning laver gløgg. 

8. Coronasituationen 

Julemærkemarch ved Stenlille – Vi aflyser vores deltagelse. Jette og Susanne laver en tur 

ved Kongskilde hvor 30 kr. pr. deltager sendes til julemærkehjemmene. Henning snakker 

med Asger angående Annebjerg. 

Generalforsamling onsdag den 24. marts på Parnas. Susanne bestiller også til den 25. marts 

til et medlemsmøde. 28.-29. august reserveret til turledertur. 

9. Lokalforeningernes rolle i Landsforeningen 

Vi drøfter det videre efter landsmødet, men vi er tilfredse. 

10. Landsmøde flyttet til 9. januar 2021 

Jette, Jens, Lillian og Henning deltager. 

11. Eventuelt 

Jette skriver til jubilarer og inviterer dem til generalforsamlingen. 

Næste møde 24. februar 2021 kl. 14.00. Selve mødet kl. 16.00.  


