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STED Hos Flemming Pedersen  
INDKALDT AF Anita Ebbing  
REFERAT AF Knud Sørensen  
DELTAGERE Anita Ebbing 
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Dagsorden 

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 

2. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIL EFTERRETNING 

3. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE BESTYRELSESMØDE   

4. KONSTITUERING 

5. BESTYRELSENS FORRETNINGSORD 

6. ØKONOMI VED KASSEREREN. 

7. MEDDELELSER  

8. OPFØLGNING FRA TIDLIGERE BESTYRELSESMØDER.    

       A. PROTOKOLLEN 

9. OPFØLGNING FRA GENERALFORSAMLINGEN  

A HJERTE-LUNGEREDNING 

B SOMMERFEST 

10.  EVENTUELT, HERUNDER NÆSTE MØDE.  

 

        

      
 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

Der foretoges et par redaktionelle ændringer. 
 
 



 
2.        Referat fra generalforsamlingen til efterretning 

Knud gjorde opmærksom på, at årstallet øverst skal rettes fra 2015 til 2016. 
Flemming retter på hjemmesiden.  
 

3.        Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
           Referatet godkendtes 
  
4.        Konstituering  
            Knud fortsætter som sekretær.  
 Vejudvalg: Anita, Flemming Pd. , Flemming E og Knud 
 Festudvalg: Flemming Pd. , Karina Olsson og Lisa Sørensen 
  
5. Bestyrelsens forretningsorden 

Forretningsordenen blev gennemgået, og der blev foretaget et par ændringer. Knud ret-
ter og udsender den til bestyrelsen. 

6.         Økonomi ved kassereren 
          Kassereren omdelte år til dato regnskab. Der er brugt 1905 kroner og der er ingen 
 indtægter. Generalforsamlingen med brunch kostede 1592 kroner 

7. Meddelelser 
 Anita oplyste, at der er reserveret plads til næste års generalforsamling på Sta-
 dionrestauranten lørdag, den 11. marts 2017 klokken 10. 

8. Opfølgning fra tidligere bestyrelsesmøder 
 Protokollen. Knud oplyste, at der er afleveret arkivmateriale til lokalhistorisk arkiv  
 i 2004 (7 arkivbokse) og i 2006 (2 arkivbokse). Materialet er ikke sorteret eller regi-
 streret. Han er derfor gået i gang med at emneopdele arkivet efter aftale med arki
 varen.  Når han er færdig, formentlig først til efteråret, sender han er oversigt over 
 arkivet  til bestyrelsen.   

9. Opfølgning fra generalforsamlingen  
 Kursus  i Hjerte – lungeredning. Ebbe, der er tovholder, fortalte, at han har reser-
 veret lokale på Hvidovre Stadion lørdag, den 30. april klokken 10-14. Knud og Ebbe 
 laver opslag til hjemmeside, til at udsende til dem, vi har mailadresser på og nogle 
 til at uddele. Endvidere laves der sider til at klæbe op i opgangene i etageejendom-
 me. Kurset gennemføres kun hvis der er mindst 14 tilmeldte ved fristens udløb. 
 Ebbe regner med, at det kan gøres for 3000 kroner.  
 
 Sommerfest. Flemming Pd. er ansvarlig. Det gennemføres ved, at der stilles en 
 pølsevogn op på Dansborg Alle, hvor folk inviteres til at kikke forbi og få en hygge
 lig snak, en pølse, en øl og hvad ellers festudvalget finder frem til. Tidspunktet bli-
 ver ultimo august -  primo september.    
 
  
10. Eventuelt, herunder næste møde.  
 Næste møde holdes tirsdag, den 14. juni klokken 19 hos Flemming Emcken 
 
 


