
Referat af bestyrelsesmøde den 13/9 2021  

Tilstede: Jette Kruse, Jens Folke, Susanne Pedersen, Georg Andresen, Anne Marie Pedersen, Helene 

Rasmussen og Henning Vingborg. Jørgen Boldt fra punkt 4. 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet godkendt og dagsorden tilrettet. 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Formand Jette Kruse (Blev valgt sidste år). 

Næstformand: Anne Marie Pedersen 

Kasserer: Susanne Pedersen 

Sekretær: Henning Vingborg 

Medlem: Helene Rasmussen 

Medlem: Jens Folke 

3. Økonomi 

Vores regnskab er udvalgt til revision. 

Beholdning d.d. 46000,- kr. Turlederturen har kostet 11.600,- kr. og generalforsamlingen har kostet 

16.672,- kr. Der er yderligere 66.000,- kr. til 1864 turen. 

Vi vedtog, at vi godt vil ”låne” overskydende likviditet til hovedforeningen. 

4. Siden sidst – hvordan går det 

Der blev refereret fra formandsmødet. Vores afdeling tager vi under punkt 6. 

5. Evaluering af generalforsamling og turledertur 

Der var lidt utilfredshed med maden på generalforsamlingen. Helene og Jens finder et nyt sted til 

generalforsamlingen. Ellers tilfredshed med generalforsamlingen. 

Næste generalforsamling den 23. marts 2022. Vi spørger Steen, om han vil være dirigent. 

Turlederturen gik godt, men der var få deltagere. 

Turledertur næste år med en overnatning den 18. – 19/6 2022. Georg og Susanne laver oplæg til 

turen. Det er en medarbejdertur incl. revisor. 

6. Deltagelse på vores ture 

Der har været forholdsvis få med på turene. Jens prøver at lave noget statistik på deltagerantal. Vi 

skal nurse nye medlemmer. Ide – klippekort til alle medlemmer og præmier til dem, som deltage i 

mange ture. 

7. Turledermøde lørdag 30. oktober 

Henning laver plan over ture som sædvanlig. Ingen morgenmad, men kaffe og gl. dansk. Susanne 

bestiller platter. Jørgen sørger for drikkevarer. 

8. Pinsetur og tur på gendarmstien 

Henning og Benny laver pinsetur. Bestyrelsen godkender budget ca. som i 2021. 

Susan og Jette planlægger tur på gendarmstien 22. – 26. august. Bestyrelsen godkender. 

Adventsturen – Vi laver kun servering på sidste adventstur. 

9. Førstehjælpskursus 

Jette finder en instruktør. Datoforslag 8. – 9. januar eller 8. – 22. januar eller evt. 2 hverdagsaftner. 

10. Landsmøde i november 

Jette, Jens, Lillian og Henning deltager. 

11. Eventuelt 

Næste møde 19. januar 17.00. 


