
Referat, bestyrelsesmøde den 25. august 2021 

Deltager: Alfred, Tove, Natalia, Kjeld, Dorthe, Andreas 

Fraværende: Mette, Birgitte, Jeppe og Anette 

 

1. Forslag til mødedatoer fremadrettet 

• Mandag den 20/9 i Velling kl. 19 

• Tirsdag den 26/10, kl. 18:00 i Højmark, derefter generalforsamling i Højmark kl. 19:00 

• Onsdag den 17/11 møde i Dejbjerg 

• Mandag den 10/1 i Velling kl. 19, herunder julefrokost 

• Torsdag den 31/3 i Lem kl. 19 

• Tirsdag den 3/5 i Stauning kl. 19 

 

2. Økonomi 

Vedr. brugerbetaling til arrangementer: 

Ved mindre arrangementer er det ok at bruge private mobilepay. Hvis det er større 

arrangementer, opfordres det til lave aftale med de større lokale foreninger, om lån af deres. 

 

Vi opfordrer til at der skal være et mindre deltagergebyr ved arrangementer fremadrettet. 

 

 

3. Generalforsamling 

 

Bliver 26. oktober kl. 19:00. Tove finder sted. 

Dorthe laver indkaldelse samt opsamling på valg. Kjeld kontakter oplægsholder. 

Der skal være tilmelding senest mandag den 18.09. 

Kjeld og Dorthe laver dagsorden 

Hver grupper har et indlæg på 2-3 minutter. 

 

 

4. Det rullende mødested 

Udkast gennemgået. Vi skal være opmærksomme vægten. Den model vi har taget 

udgangspunkt i, er måske for stor.  

Vi kontakter trailercenter og får dem til at hjælpe med at komme med et udkast. 

 

5. Cykeltur til 11/9. 

 Over Dejbjerghede. Start Dejbjerg Kirke. Kim Clausen fortæller om Dejbjerg tilbage i tiden. 

 

Tilmelding med begrænset antal. 

Vi anbefaler cykelhjemmel og vest,  

Dorthe laver opslag, tilmelding til Tove. 

 



 

6. Kommende aktiviteter 

Gåture, stor succes, nye ture i 2022.Indvoldveret +60 plus. Møde for planlæggerne i de 5 

sogne. Mødet skal i oktober. Dorthe laver oplæg.  

 

Foreningsarrangement i kommende sæson 

 

Lørdag den 9. oktober i Lem, fodboldstævne 3-6 klasse fra 9-13, fra 11-13 er svømmehallen 

også åben.  

 

Fredag den 19. november i Dejbjerglund Hallen, Familieaften, 18:30 til 21:30, kr. 30 pr. barn, 

max 60 kr. pr. familie.  

 

Fredag 28. januar i Højmarkhallen, Familieaften, samme koncept, med skydebanen åben. 

 

Udendørs fodboldstæve er under planlægning, det bliver i Velling. Forslag til dato 21. maj. 

For 3. – 6. klasse. 

 

8. juni på Dejbjerglund. Idrætsdag for alle skole i Friskvind. Elever fra Dejbjerglund hjælper, 

det er en del af deres lederuddannelse. Vi kontakter Fjordvang, om de også kunne være 

interesseret i at komme med. 

 

Formanden for idrætsforeninger i de 5 sogne, også gerne en fra hver skole indkaldes til info. 

Møde medio september. 

 

7. Tilflytter 

Dansk samtale og kultur. Der kommer måske et hold i Velling. 

 

Forslag til nyt arrangement i Tilflytter 

 Videregående uddannelse 

 Statsborgerskab 

 Ansættelsesret og pension 

 Forsikringsforhold 

 Boligkøb og finansiering. 

 Frivilligt arbejde og foreningsarbejde 

 

Når vi laver disse arrangementer, giver vi 14 dage før tilmelding til tilflytter fra 

Landsbyklyngen og hvis der ikke er fuldt deltagerantal, åbner vi for andre udenfor klyngen. 

  

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde: 

 

Facebookgruppen.  

Pr 

Reklameartikler, drikkedunke til børn, reflekser til vokse 

 

Dorthe, 25/8 2021 



 


