Dato: 07. september 202

Nr.: 88

Formål
Mål
Navne

Hans Jørgen Møller (HJ)
Kirsten Høgenhav Kristiansen (KH)
Bent Meitelberg Larsen (BL)
Lasse Thorsen (LT) (meldte afbud)
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Velkoms
Godkendelse af dagsorde
Godkendelse af referat
Emner (person og jf. handleplan
4.1. HJ referat, hjemmeside, nye initiativ jf. sidste referat (Kirsten),
udkast for mulig lukning af forening, DMF repræsentantskab
4.2. KH (Vi skal have noget op for at folk kan melde sig til)
4.3. BL regnskab (status)
4.4. LS (Ikke mødt)
Emne
5.1. Udkast til evt. lukning af forenin
5.2. Optagelse af medlemme
5.3. Ravning Brovandring 2022
5.3.1.Distance
5.3.2.Lodsejer.
5.3.3. Priser (brochurer
5.3.4. Hjælper
5.3.5. Brochure format
5.4. Foreningens fremtid.
Opgave
Eventuelt (ingen kommentarer
Næste mød
8.1. Sted og dato Soldaterhjem 15. september 1800
8.2. Emner: Konstituering

.
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Emne: Bestyrelsesmød

Emne: Bestyrelsesmød

Dato: 07. september 202

Nr.: 88

Ad. 1. Ikke noget særlig
Ad. 2. HJ ønskede tilføjet et pkt. vedr. Lodsejer (godkendt uden
kommentarer
Ad. 3. Godkendt uden kommentare
Ad. 4.
Ad. 4.1. Referat var lavet,
Kunne ikke rigtig huske hvad det handlede om vedr. hjemmesiden.
(Efter et kig på hjemmesiden efterfølgende skulle det have handlet
om den måde menuer er blevet ændret)
Havde arbejdet med de nye initiativer i form af at have kontaktet
person i Ødsted, der havde nævnt 2 personer der måske kunne
hjælpe i form af kommunikation til Ødsted og evt. blot som kontakt
person.
Havde deltaget i DMF repræsentantsskabs der afsluttede uden at få
valgt en ny formand. Derfor ville der blive indkaldt til et ekstra
ordinært repræsentantskabsmøde den 11. september
Ad. 4.3. Vi skal reklamere for at få hjælpere til vores arrangementer.
Dette bør ske ved opslag f. Eks. i brugsen og andre steder. KH ville
også gerne have at medlemmer betalte et kontingent
Ad. 4.3. Fortalte at der var kr. 5888 på vores bankkonto
Ad. 4.4. Havde meldt afbud og havde ikke indsendt nogen forslag
og informationer
Ad. 5
Ad. 5.1. HJ fremlagde et udkast til evt. lukning af forening, idet det
er en process. Med udkastet er der mulighed for at debatere emnet
og hvordan. Udkastet blev godkendt og er vedhæftet som bilag
Ad. 5.2. HJ havde lavet en side på hjemmesiden hvor nye
medlemmer kan tilmelde sig foreningen. Bestyrelsen godkendte
initiativet uden kommentarer
Ad. 5.3. Ja uden kommentarer, forudsat vi kan få skolen og at det
bliver uden underholdning. KH vil have lidt hygge musik. HJ
pointerede reglerne (læs om det på www.koda.dk
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Ad 5.3.1. Distancer (HJ nævnte at der kunne mangle
hjælpere til rute afsætning) Bestyrelsen ønskede at
alle de normale distancer skulle medtages 10, 15,
20, 30 og 40 km. Dette blev vedtaget uden
yderligere kommentarer. KH ønskede at man selv
skulle medbringe en madpakke med til prøvetur

Emne: Bestyrelsesmød
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Nr.: 88

Ad. 5.3.2. BL sagde ja til at kontakte lodsejere. KH ville også
gerne være med til det. HJ aftaler nærmere med KH
forinden iværksættels
Ad. 5.3.3. Aftensmad kr. 100,00, øvrige priser jf. brochure for
2021
Ad. 5.3.4. HJ Lene Marie og Herbert kan muligvis ikke. KH
tilbød at hjælpe med at nde nogen til at hjælpe til i
køkkenet
Ad. 5.3.5. A4 foldet, HJ spørger for pris hos proffset.dk
Ad. 5.4. KH det skal køre
Ad. 6
HJ Aftaler nærmere med KH for kontakt til lodsejere,
kontakter Ødsted skole. Spørger proff.dk for pris på
brochure
BL kontakte lodsejer (se 5.3.2)
KH kontakte lodsejer (se 5.3.2)
L
Ad. 7. Inte
Ad. 8.
Ad. 8.1. Soldaterhjem 15. september 202
Ad. 8.2. Konstituerin
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Lasse Stensig Thorse
Suppleant

.


Kirsten Høgenhav Kristianse
Bestyrelsesmedlem
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Bent Meitelberg Larse
Kasserer

fi

Hans Jørgen Mølle
Formand
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Deltagere

Emne: Bestyrelsesmød

Dato: 07. september 202

Nr.: 88

Fredericia tirsdag den 27. juli 2021

Afvikling
af Foreningen for Afholdelse af
Ravning Brovandring.
Muligheder
1. Straks efter beslutning for afviklingen på en generalforsamling.
2. Efter beslutning på generalforsamling og efter afholdelse af RBV
3. Annoncering for afviklingen ved den næstsidste RBV efter beslutning på
generalforsamling.
Umiddelbart er det de eneste muligheder for afvikling af foreningen, idet det normalt altid
vil være en generalforsamlings beslutning.
Ad 1. Kan være nødvendig hvis ikke der anses at være tilstrækkelig forudsætning i form af
f.eks. nødvendige hjælpere.
Ad 2. Den næstbeste løsning, der dog giver os mulighed for at sige tak og farvel
Ad 3. Ønskelig situation der vil give deltagerene og evt. tidligere deltagere en bedre
mulighed for at deltage en sidste gang. Det vil også give andre tid til evt. at fortsætte
med foreningen.
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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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Hjælper arrangement (hvis
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