
Referat af bestyrelsesmødet 

Mandag den 21. marts 2016  

              Ingen afbud 

1 Valg af referent.  

Merete blev valgt. 

2 Godkendelse af sidste referat.  

Referatet fra den 3.3. blev godkendt. 

Det blev besluttet, at fremtidige referater skal indeholde to faste punkter: 

Hvem deltager i møderne 

Økonomi og nye medlemmer 

3 Konstituering af bestyrelse.  

Uændret i forhold til 2015  

Horst Wilke, formand  

Britta Tange, næstformand 

John Tange, kasserer 

4 Evaluering af generalforsamlingen. Dato for næste ditto. 

Enighed om, at generalforsamlingen var forløbet fuldt tilfredsstillende. Der var en hyggelig 

stemning og bestyrelsen fik mange positive tilkendegivelser – også om maden. For at være 

på forkant med dato for næste generalforsamling er den 17 marts 2017 reserveret i 

Forsamlingshuset. John koordinerer datoen med Forsamlingshusets bestyrelse. Herefter 

kommer John med en tilbagemelding. 

5 Indhentelse af børneattest 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt vi skulle indhente børneattester på de personer, der er i 

kontakt med børn! John har undersøgt spørgsmålet i Stevns Kommune hos Jasmina. 

Udmeldingen var den, at bestyrelsen skulle forholde sig til de konkrete situationer, og ud 

fra det tage beslutningen. Der var uenighed i bestyrelsen. Det blev besluttet, at Merete 

undersøger, hvordan andre tilsvarende foreninger i Stevns Kommune håndterer 

spørgsmålet. 

6 Gengangere i bestyrelserne 

Spørgsmålet om ”det lovlige” i at deltage i bestyrelser, hvortil Borgerforeningen  overfører 

penge bevilget af det offentlige, har været forelagt Stevns Kommune ved Jasmina, da John 

er kasserer både i Borgerforeningens – og i Forsamlingshusets bestyrelse. Ifølge Stevns 

Kommune er det ok, da Johns rolle som kasserer ikke er ”en ledelsesfunktion” og at han 

ikke har selvstændig beslutningskompetence, men udelukkende handler på bestyrelsens 

vegne. John foreslog at komme med kontoudtog fra banken til bestyrelsesmøderne. Dette 

taget til efterretning. 

7 Begyndende drøftelse af efterårsprogrammet 



Aftalt at vi alle overvejer emner – foredrag/underholdning – til næste møde. Herefter vil 

der blive truffet beslutning om, hvilket arrangement der skal arbejdes videre med og 

hvornår. Foreløbig blev den 8.oktober reserveret til efterårsarrangementet. 

8 Næste møde 

Den 25. april 2016 hos Merete og Horst. 

9 Evt. 

Intet til referat.  

 

 

 

 

 

 

 


