
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
07. januar 2013 kl. 19.00 

Rønnes Hotel 
 

Mødedeltagere: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Anders Bak (AB) 
Jørn Jensen (JJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Ivan Mortensen (IM) 
 

Referent: Thomas Jørgensen 

Nr. Emne Bemærkninger/referat 

 

1 

 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde. 
 

 

- Godkendt uden bemærkninger. 

 

2 

 

 Økonomi - status og 

opgørelse fra 

sponsorarrangement 

 

 

- Sponsorarrangement gav ca. kr. 1.300,00 i overskud. 

- Banksaldo kr. 11.200,00. 

- Regnskab scannes og præsenteres på projektor og 

udleveres ikke i hard copy til generalforsamlingen. 

- AB fremlægger rengskab på generalforsamlingen og gør 

opmærksom på bemærkning fra revisor. 

 

 

3 

 
Medlemmer - status og 
hvordan får vi flere 
 

 

- Der er pt. ca. 60 medlemmer af foreningen. 

- Mulighed for indmeldelse før generalforsamlingen, 

stemmeret ved kontantbetaling af kr. 200,00 for 

medlemskab. 

- HBC og JJ laver ”headhuntning” tirsdag morgen. 

- Maks. 25 sponsorer af foreningen. 

- Sponsoransvarlig udpeges senere. 

- Girokort udsendes fremover ultimo november måned. 

- Medlemskab løber i kalenderåret 01.01-31.12. 

 

 

4 

 

Hjemmeside – status 

 

 

- Hjemmesiden gøres kompatibel med alle enheder, herunder 

iPhone og iPad. 

- Asbjørns 4 første artikler ligges på hjemmesiden inde 

generalforsamlingen, JJ sørger for dette. 

- Sponsorlinjen gøres rullende, JJ sørger for dette. 



 

 

 

5 

 
DBU – kontakt 
 
 
 
 

 

- Afventer fortsat. Vi tager kontakt hvis vi ikke har hørt fra 

dem om ca. 6 måneder. 

 

- Pressemeddelelse om foreningens eksistens udsendes 

gennem bureau eks. ps-press.dk. 

 

 

6 

 
Seminar - status (hvem 
gør hvad) 
 

 

- HBC, JJ og TJ på elitesiden og SF og AB på bredden. 

 

7 

 
Generalforsamling - 
status (hvem gør hvad) 
 

 

- Dirigent til generalforsamlingen får 2 fl. vin som tak. 

- Suppleant skal vælges. 

- Bestyrelsen konstituerer sig selv og melder ud under 

middagen. 

- Øl og vand gives under forsamlingen. 

- Der uddeles pins og streamers ved indgangen til 

forsamlingen. Streamer benyttes som stemmeredskab. 

- Indmeldingsblanketter udleveres til ikke medlemmer. 

 

 

8 

 
Evt. herunder næste 
møde 
 

 
- Foreningen får kr. 300,00 pr. deltager i konsulentbidrag fra 

AMU-Nordjylland. 
- Bestyrelsen kan rejse udlands for erfaringsudveksling med 

andre foreninger. 
- Sponsorrepræsentant i bestyrelsen er 2 årig. 
- Tillidsposter i foreningen kan ikke være på valg samme år, 

vedtægtsændring nødvendig. 
- Næste møde er aftalt til d. 21. februar 2013 kl. 10:00. Sted 

udmeldes senere. Efterfølgende besøg hos DBU i Tilst. 
HBC undersøger overnatningsmulighed. 
 

 
 


