
 

Mødereferat af bestyrelsesmøde 
26. november 2013 kl. 9.30 

hos Asbjørn Nyholt, Gl. Nyborgvej 61, Kværndrup 
 
 
Til stede: 
Formand Holger Boesen (HBC) 
Jørn Jensen (JJ) 
Thomas Jørgensen (TJ) 
Sten Rasmussen (SR) 
Sten Bartelsen (SB) 
Anders Nielsen (AN) 
Ivan Mortensen (IM) 
Asbjørn Nyholt (ANy) 
Karin Normann (KN) - referent 
 
Afbud: Ingen afbud 

 
Nr. Emne Bemærkninger/Referat 
1   Godkendelse af ref. fra sidste 

møde 
Referat godkendt uden bemærkninger, men der var 
to ting, som der skulle følges op på: 
 
Hjemmeside:  
Jørn havde snakket med webmaster om at gøre 
hjemmesiden læsebar fra Iphone/Ipad. Webmaster 
ville vende tilbage med løsningsforslag, men JJ 
havde ikke hørt fra ham.  
Der arbejdes hen imod en mere fleksibel løsning.  
TJ og Any arbejder videre med sagen.  
TJ er den hjemmeside ansvarlige.  
 
Student of the Year: 
HBC kontakter Boye fra Svenningsen vedr. ”Student 
of the Year”. Der arbejdes hen imod, at der kan 
kåres et medlem ved generalforsamlingen. 
 
 

2 Orientering om aftalen med 
Asbjørn Nyholt og Karin 
Normann 

HBC orienterede om aftalen. Der var ingen 
kommentarer til aftalen. 
 
 

3 Status kasserer – regnskab og 
budget 

Regnskab: 
JJ fremlagde regnskabet. Banken havde en 
bemærkning til balancen, da der manglede bilag fra 



 

tiden, hvor Anders Bak var kasserer. JJ havde 
kontaktet Anders Bak, men endnu ikke modtaget 
bilagene. HBC og JJ underskriver skærmprint fra 
banken, som bruges som dokumentation, hvis 
bilagene ikke tilvejebringes.  
JJ får regnskabet godkendt snarest. 
 
Budget 2014:  
JJ fremlage budget for det kommende år. 
Bestyrelsen blev enig om nogle justeringer. JJ 
tilretter budgettet.  
 

4 Status medlemmer P.t. er der 76 medlemmer, men nogle er stadig i 
restance.  Bestyrelsen tager kontakt til medlemmer 
i restance.  
Der udsendes faktura nu for 2014. KN kontakter 
banken. 
Det er op til medlemmerne at dokumentere, at de 
har betalt ved generalforsamlingen. 
Bestyrelsen er opmærksomme på at promovere 
foreningen for at få flere medlemmer.  
 

   Hjemmesiden – Nyhedsbreve Hjemmeside: 
TJ er ansvarlig for hjemmesiden. Siden skal 
opdateres med billeder. 
 
Nyhedsbrev: 
I det kommende nyhedsbrev skal der være: 
-Indkalde til generalforsamling 
-En påmindelse om uge 2 
-En appetizer om ”Student of the Year” 
-En julehilsen  
-En påmindelse om, at medlemmerne skal huske 
tilmelding til foreningen og betaling af kontingent 
før uge 2, så man er berettiget til at stemme.  
  

6 Status uge 2? Indbydelser er sendt ud til uge 2.  
HBC indkøber en kurv til Annie Sønderby.  
 

7  Generalforsamling, herunder 
årsberetning 

HBC sender årsberetning rundt til bestyrelsen for 
kommentarer. 
HBC laver udkast til indkaldelsen.  
KN sørger for opdateret medlems- og restanceliste 
til brug ved generalforsamlingen. 
 



 

8 Evt. herunder næste møde Sponsoraftalen: 
Det skal tydeliggøres for sponsorerne, hvad de får 
for deres sponsorat. Uge 2 er et AMU kursus ikke en 
del af sponsoratet. Sponsorer deltager på lige fod 
med andre kursister.  
Sponsorerne skal tilgodeses på andre områder. 
Der sendes et brev ud til sponsorerne, hvor der 
redegøres for situationen.  
 
Suppleanter: 
Efter generalforsamlingen skal der tages stilling til, 
hvordan suppleanterne bruges. Bestyrelsen bruger 
næste år til at finde ud af, om bestyrelsen skal 
udvides med to, så suppleanter er ”rigtige 
suppleanter” (skal ikke være til stede, men 
indkaldes, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder). 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til 
generalforsamlingen: 
JJ og SR er på valg ved generelforsamlingen. Begge 
ønsker genvalg. 
Der vælges en ny suppleant da SB er trådt ind i 
bestyrelsen for Anders Bak, som udtrådte af 
bestyrelsen tidligere på året.  
 
Sponsor repræsentant 
IM har nu siddet med i to år. Der kommer derfor en 
ny sponsorrepræsentant. 
 
Næste møde.  
Mandag d. 6. januar 2014, Rønnes Hotel  
kl. 20.00. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


