
 

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23.06.2021. 

 

Til bestyrelsesmødet, afholdt forkvinde en tale for alle bestyrelsesmedlemmer,som var til 

stede.Så  blev roller og ansvarsfordeling fortalt og forkvinden kom med forslag til dette. 

• Det endte ud med at forkvinden Marianne fremadrettet står for at indkalde til 

generalforsamling,bestyrelsesmøder,står for årets beretning til generalforsam-

lingen,står for at sige tak for det gamle år m.m og står for PR og hjemmesiden. Og 

står for det økonomiske ansvar sammen med kasserer Sacdiyo 

•  

• Næstforkvinden Kobra, supplerer forkvinden, samarbejder med hende, står for 

Foreningsappen og Facebook 

 

• Medlemmerne Pia og Mais, blev valgt til aktivitetsansvarlige. Da de er friske ,har en 

god tilgang til dette og kan spille hinanden gode i det samspil. 

De aktivitetsansvarlige skal være tovholdere, dem medlemmerne kan gå til når der skal 

udføres en aktivitet på kvindeaften, de skal ikke udføre den, men guide, vejlede og 

videreformidle kontakter til medlemmer hvis de har brug for det til en given 

aktivitet.Medlemmerne skal lære at tage ansvar, blive en større del af aktiviteterne 

,udførelsen og planlægningen fremadrettet. 

De aktivitetsansvarlige kan altid gå til kasserer eller forkvinden hvis de mangler midler til at 

udføre en aktivitet og vi kan se på om der er mulighed for at sætte aktiviteten i gang. 

Eller bestyrelsen sammen skal søge midler til det gennem fonde. 

• Sacdiyo kasserer, står for opdatering af medlemsliste,kontingentopkrævning,og 

sammen med Marianne vil de få styr på budgettet og skal ned i banken med papirer 

som skal afleveres, så de har fuldmagt til at have overblik over kontoen. 

Der blev snakket om kontingentbetaling for dette her år og det blev besluttet at 

medlemmerne er fritaget for kontingent for Corona i år 2021, dem der har betalt kontingent 

for hele år 2021, skal ikke betale kontingent til 2022. 

• Suppleanterne Hodan og Farida, fik til rolle at være Ordstyrer og Referent til hvert 

møde fremadrettet og der blev sagt at forkvinden ønskede de var med til alle vores 

møder 

 

 

 



 

• Næste punkt var opfølgning på bank situationen,Vi kan ikke bare lukke kontoen ned, 

for vi skal tilknyttet en nemkonto,med nemid, hvis vi vil søge midler fra fonde,så vi 

lukker ikke kontoen ned, men vi vil undersøge om det er muligt at søge om drifttilskud, 

til vores udgifter til diverse gebyrer til banken,så fik vi udfyldt papirer til banken 

 

 

• Og vi fik lavet en telefon/mailliste på alle medlemmerne i bestyrelsen. 

 

• Vi fik aftalt vores næste bestyrelsesmøde som finder sted den 11.8.2021 klokken 

17.30 og efterfølgende afholdes der Idebasar på vores kvindeaften. 

 

• Dernæst fik fordelt arbejdsopgaverne for kvindeaftenens afholdelse , af Sct.Hans 

aften for medlemmerne. 

 

 

 


