
 
Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2019 klokken 19.00  
hos Jakob, Fuglevænget 36. 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen: Jesper, Birgit, Anna Margrethe og Per.  

Derudover Jakob (referent). 
 
Dagsorden: 
 

1) Velkomst  
Ved Jesper.  
Stadig maksimalt fire møder årligt, men kun hvis der er behov. 
 

2) Infoskærm 
Ved Jesper. 
Vi skulle have haft en skriftlig samarbejdsaftale med Brugsen. Det fungerer ikke 
ordentligt. Det er sølle sat op rent teknisk, og skærmene fryser hele tiden. 
Jesper forfatter et brev med bestyrelsen som afsender. Bestyrelsen godkender 
brevet, inden det sendes til Brugsens bestyrelse med ledelsen som cc. I brevet 
indgår historik, og vi lægger op til en samarbejdsaftale. 
 

3) Økonomi, status og ny kasserer. Hvad gør vi? 
Per fremlægger status. Året ender formentlig med et plus på 4.000-5.000 kroner. 
Foreningen er velkonsolideret med fornuftig likviditet. 
Vi søger kasserer ved annoncering i bladet, på FB, hjemmeside og infoskærme. Vi 
overvejer opgaven som betalt, afventer resultatet af generalforsamling. Per og Jesper 
sørger for indhold til annoncen. Jakob layouter. 
 

4) Dato for generalforsamling 
Tirsdag 26. november klokken 19.30. Per forhører sig om Skivholme Forsamlingshus 
og melder tilbage til Jakob. 
Husk at lægge dato i kalender, DET SKER, Facebook og infoskærme. Derudover en 
note med i næste blad. 
Birgit, Jesper og Per er på valg, og Per har meddelt, at han ikke genopstiller. Vi vil 
meget gerne have Skivholme repræsenteret i bestyrelsen. 
 

5) Foreningskalenderen 
Jakob orienterer om kalenderen, som mest er tænkt som en service for foreningerne, 
så de kan undgå at planlægge arrangementer på allerede “optagede” tidspunkter. 
Man kan gå direkte til kalenderen fra herskindsigt.dk, og alle bestyrelsesmedlemmer i 
områdets foreninger vil snarest få tildelt rettigheder til at tilføje i kalenderen. Dette 



giver mulighed for at lægge arrangement i kalenderen med det samme, fx under 
bestyrelsesmødet. 
 

6) Cafétorsdag i Herskind Forsamlingshus 22. august 
Forslag fra Jakob om at nedsætte gruppe uden for bestyrelsen.  
Ole og Jakob deltager som arbejdende redaktion. 
Per møder gerne op klokken 17.00 og pitcher lidt for kassererjobbet.  
Vi er enige om at købe pizza. Anna Marg., Birgit og Jesper aftaler nærmere. 
Der er oprettet Mobile Pay Box til formålet. box48981.  
Jakob inviterer Orla Aagaard til caféen den 29. august. 
Jesper opretter 22. og 29. august som begivenheder. Torsdag 26. september er der 
desuden café i Skivholme Forsamlingshus. 
 

7) Flere annoncører 
Jakob har forslag til en person, der måske kan løfte opgaven med at få flere 
annoncører. Vedkommende kontaktes. 
 

8) Næste møde 
Tirsdag 26. november klokken 18.30 inden generalforsamlingen. 
 

9) Eventuelt 
Jakob er blevet optaget i opgaveudvalg om borgere og demokrati i Skanderborg 
Kommune. Trine Frengler er ligeledes udpeget. 
 
Møde slut 21:14 

 


