
Referat bestyrelsesmøde den 5. oktober 2022 hos Birgitte 

Tilsted: Alfred, Anette, Tove, Birgitte og Dorthe 

Fraværende: Andreas, Jeppe, Kjeld, Natalia,  

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

2. Godkendelse referat 

Blev godkendt på sidste møde 

3. Generalforsamling den 27. oktober 2022 

Musik til fællessang,  

Vi spørger 3 fra vores sogne 

Anette sørger for sangbøger og klaver 

Dorthe sørger for vingave til musik 

 

Program 

19:00 – 19:30 Fællessang 

19:30 – 20:30 Generalforsamling og kaffe 

20:30 – 21:00 Fællessang 

 

Forplejning: Tove, Birgitte og Dorthe bager kage 

Dorthe køber kaffe 

 

Gennemgang af dagsorden 

Valg af dirigent, Anette finder en. 

Formandens beretning – Anette 

Det rullende mødested – Dorthe 

Stier/events – Tove 

Idrætsgruppen – Kjeld 

Erhvervsgruppen – Birgitte 

Kommunikation – Anette 

Tilflytte/Ukrainske netværksmøder – Natalia 

 

Regnskab – Dorthe 

Dorthe spørger revisor om genvalg 

Alfred finder suppleant til revisor 

 

Valg 

Højmark, Jeppe finder en ny kandidat 

Lem, Natalia genopstiller ikke, Alfred finder ny kandidat 

Stauning, Birgitte genopstiller ikke, Dorthe og Birgitte finder ny 

Dejbjerg, Tove genopstiller 

Velling, Andreas genopstiller 

 

4. Det rullende mødested 



Økonomien hænger sammen, når vi har modtaget den sidste vogn, kan vi gøre det sidste op og få 

købt et telt. 

Vi skal have lavet en folder, hvor vi præsenterer Det rullende mødested 

5. Julearrangement på Bundsbæk Mølle den 10. december.  

Plan gennemgået og vi arbejder videre med planen. 

Vi skal have vores ”Det rullende mødested” indviet. 

 

6. Møde med foreninger,  

De er beviste om Friskvind, de har lavet et spørgeskema til børn, så de lokale foreningsformænd 

sender ud. vi kan derved sikre os at Friskvind dækker de fleste ønsker om aktiviteter ind. 

 

7. Folder til vandrestier, den er udskudt til 2023. 

 

8. Vi har haft møde om Kultunaut, det var et godt møde, med 12 deltager. I starten af 2023 vil vi 

invitere de forskellige administratorer af hjemmesider og facebooksider til et møde, hvor vi vil vise 

kultunaut og samtidig vil vi gerne have en dialog omkring hvordan vi reklamer med de enkelte 

arrangementer i Friskvind. 

 

9. Evt.  

Arrangement til Gårdbageren i Højmark bliver i januar måned. Tove og Dorthe planlægger. 

 

 

 

 

 

 

 


