Emne: Bestyrelsesmød

Dato: 25. maj 202

Nr.: 87

Formål: Det primære at få set på foreningens fremtid.
Mål: Få truffet beslutning om foreningens fremtid
Navne: Hans Jørgen Møller (HJ
Kirsten Høgenhav Kristiansen (KH)
Bent Meitelberg Larsen (BL) (ikke mødt)
Lasse Thorsen (LT
Dagsorden
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1. Velkoms
2. Godkendelse af dagsorde
3. Godkendelse af referat 85 (nr. 86 blev ikke holdt, manglende
tilslutning
4. Emner (person og jf. handleplan
4.1. HJ referat, referater til bank (05-02-21)
4.2. K
4.3. BL Årsberetning på regnskab.
4.4. L
5. Emne
5.1. RBV 2021 (a ysning ?
5.2. Tidsfriste
5.3. Økonomisk statu
5.4. Foreningensfremti
5.4.1. Trusle
5.4.2. Mulighede
5.4.3. Hvad nu (process
5.5. Generalforsamling (september
5.6. RBV 202
6. Opgave
7. Eventuelt (intet
8. Næste mød
8.1. Sted og dato (August) (ikke 15. august) (Soldaterhjem
eller KH
8.2. Emne
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Nr.: 87
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Ad. 1 Ikke noget særligt
Ad. 2 Blev godkendt uden kommentarer
Ad. 3 Blev godkendt
Ad. 4
4.1 Havde lavet referat. Havde sendt referater til bank med hensyn til ny kasserer. Kunne
nævne at vi betaler for 2 domænenavne og prisen pr. stk. var på kr. 60,00 efter en
prisstigning på kr. 10.00
4.2 Spurgte om RBV altid skal starte på Ødsted skole. Det skal det af hensyn til vores
vedtægter og slogan
4.3 Eftersom BL ikke var mødt ville HJ fremlægge nogle nøgle tal, men dette blev afvist af
LT med henvisning til at det var tidsspilde og at det kun tilkom BL. HJ og KH var ikke enig i
den mening
4.4 Deltager ikke i RBV i 2022.
Ad. 5
5.1 HJ orienterede om hvorfor a ysning var nødvendig og at det var blevet annonceret på
vores hjemmeside og på Facebook. Årsagen var den at skolen ikke kunne give os lov. Fik
svaret ca. 3 uger før afholdelse af RBV
Ad 5.2 Når der sendes post ud blev vi enige om en svarfrist på max. 14 dage
Ad 5.3 KH ønskede at på baggrund af vi ikke skulle betale for underholdning i 2019, skulle
holde et hjælper arrangement. LT mente det også. HJ var enig i intentionerne med at afholde
et sådan arrangement, men sagde nej på baggrund af den lave bankholdning og de
manglende indtægter både i 2020 og i 2021. LT var dog enig i at vi er nødt til at have en
beholdning til vekselpenge
Ad 5.4 HJ havde udsendt skrivelse om det forud for mødet (se bilag). Der blev udarbejdet et
skema til efterfølgende pkt. (se bilag)
Ad. 6
HJ laver aftenture jf. handleplan. Laver plan for lukning af forening.
KH sælger brød og vand på ekstra ture jf. handleplan, spørger om Jørgen Duus vil hjælpe
(lokale ture
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Der skal skaffes hjælpere til RBV i 2022.
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Ad. 7. Intet
Ad. 8
8.1 August på soldaterhjem eller hos K
8.2

Lasse Stensig Thorse
Suppleant
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Kirsten Høgenhav Kristianse
Bestyrelsesmedlem
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Bent Meitelberg Larse
Kasserer
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Hans Jørgen Mølle
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Deltager
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Bilag

Fredericia den 12. maj 2021.
Kære bestyrelse.
Har et stykke tid tænkt på hvorvidt vi skal fortsætte med at afholde Ravning Brovandring
og nedlægge foreningen.
Det skal dog understreges at jeg fortsat har lyst til at afholde arrangementet og dermed
også en fortsættelse af foreningen.
Når jeg så alligevel ønsker at se på om vi skal fortsætte, er det dels at det er blevet
vanskeligere at få tilstrækkelig med hjælpere og vel at mærke hjælpere med lyst til at være
en del af det arbejde, der kræves for både dels det at være i en bestyrelse og dels at
varetage en funktion under afholdelse af et arrangement.
En anden del er at deltagerantallet også har været svigtende for Ravning Brovandring.
Årsagen til det kan måske være uvidenhed om hvad et medlemsskab af en forening
betyder. Alternativet er en del Facebook grupper der arrangerer ture. Dette betragter man
som at det er gratis. Skal de længere væk koster det alligevel. Måden de gør det på er at
flere udvælger ture og sætter dem på som en begivenhed for så har andre mulighed for at
deltage. Det ville også være mulig i vores forening. Det vil sige at foreningen kom til at
have flere målgrupper indbygget. For at få tilstrækkelig med indtægt til at dække
foreningen årlige drift kræver det min. 200 deltagere, sammenholdt med de tiltag for
besparelse vi havde truffet for i år.
Fordelen ved at være med i vores forening er at vi har en bankkonto, hvor over man kan
køre det økonomiske, hvilket er brug for når der skal laves fælles transport. Det gør at man
ikke er afhængig af en persons økonomi og tillid. En anden fordel er der kommunikation
der er gennem en foreningernes medlemskab af andre foreninger, helt op til de politiske
system. Det sidste er specilet med hensyn til offentlighedens adgang til naturen. Desværre
er der for mange der tager tingene som en selvfølge, men er det ikke hvis ikke man
værner om vores foreningskultur.
Det værste er dog at jeg for nylig hørte at vores køkken folk ikke ville længere. Alt
afhængig af vores beslutning kan de muligvis overtales til at tage en gang mere, men det
kan være svær på grund af deres arbejde. Vi kan muligvis finde en løsning på det som vi
kan tage en snak om på det kommende bestyrelsesmøde.
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Kontakt. formand Hans Jørgen Møller, Indre Ringvej 223 1. mf. 7000 Fredericia
E-mail: hansjorgenmoller@mac.com
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Beslutter vi os for at nedlægge det kræver det en process, som vi kan tales ved om.
Vi tales ved.
Med venlig hilsen

Hans Jørgen Møller
hansjorgenmoller@mac.com
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Bilag 1
Trusler

Muligheder

Ingen kontrolmarch fra forsvaret

Vi kan tilbyde folk strækninger der ellers ikke er
tilgængelige for offentligheden.

Gratister (GPS og egne ture)

Prøve at få flere hjælpere

Svær at få hjælpere (over hele linjen)

Prøve at få flere interesserede

Køkken folk vil formentling ikke mere

Lokale vandreture (Sted, Jelling, Egtved)

Ingen egentlige medlemmer

Muligheder for fællesskab.

1	

e	

Kontakt. formand Hans Jørgen Møller, Indre Ringvej 223 1. mf. 7000 Fredericia
E-mail: hansjorgenmoller@mac.com

Nr.: 87

Dato: 25. maj 202

1	

e	

Emne: Bestyrelsesmød

Nr.: 87

Emne: Bestyrelsesmød

Dato: 25. maj 202

Trusler

Nr.: 87

Muligheder

Hvad nu
KLHK ønsker at fortsætte selv om det ser svær ud. HJ er egentlig også indforstået med
det. LT ingen kommentar
KH kan sælge vand og brød
Handleplan
HJ laver aftenture indledningsvis i Ødsted. 5 og 10 km førte ture. Marchhastighed max 5 5,5 km/t det betyder at flere kan være med. Med henblik på dialog.
KH Sælger brød alt afhængig af tur, behov og aftale. Laver aftale med Helle Høll om mulig
hjælp.
KH spørger Jørn Duus om mulig deltagelse enten i bestyrelse og som hjælper. (Evt.
hjælpe til med at lave lokale ture).
Fastholde Ravning Brovanddring for 2022, såfremt der kan skaffes tilstrækkelig med
hjælpere (nøgle personer) Endelig beslutning træffes i efteråret.
HJ Laver plan for lukning af forening.
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