
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Herskindsigt 
 d. 11. marts 2019 kl. 19.00 hos Per 
 

1. “Bordet rundt” (synkronisering) 
             Bladet er ved at blive layoutet. Det skrider fremad som det skal og vil  
             udkomme i uge 12. 
             I anledning af Anna Margrethes 30 års jubilæum i forsamlingshuset er der  
             lavet et jubilæumsskrift på midtersiderne og forside i næste udgave. 
             Forslag fra Jakob omkring ensretning af pris på enkelt indrykning/ årsbasis af  

   Annoncer i forsk størrelser.Dette vil blive slået op på hjemmesiden. 
 

2. Ny organisering og fordeling af arbejdsopgaver omkring indkaldelse, opfølgning 
og behandling af indlæg og mails til Herskindsigt 

            Alle indlæg vil skal fremover sendes til Herskindsigts gmail - dette vil blive  
            tilføjet på kolofon og g- mail. 
            Indlægsholdere vil modtage et skriv om denne ændring ift tidligere praksis. 
            Birgit varetager indkaldelse af halvdelen af indlægsholdere, Jakob den anden  
            Halvdel.Birgit sorterer i indkomne mails på gmail samt giver en kort feedback  
            Indlægsholdere. 

 
3. Redaktionsweekend? 
4. Den kommer lige til at hvile indtil videre 

 
5. Jobannonce til sekretær og layouter… 
6. Jakob har en person i området som muligvis kunne være et bud på layout-Jakob vil 

skabe en kontakt. 
 

7. Cafe-torsdage i forsamlingshuset? 
            Vi vil gerne booke Herskindsigt cafe- møde  d 29/8 i forbindelse med  
            udgivelse af september måneds blad. Varighed vil være ca fra 16 - 20. 
            Oplæg til indhold tages op på næste møde. 
 

8. Kalender 
           Google kalenderen er midlertidig nedlagt da den ikke kan lægges på  
           infoskærm i Brugsen. 
            Hvis der er ønske om en fælles kalender vil Herskindsigt gerne stille hjemme- 
            Side til rådighed.Jesper laver et indslag på Herskindsigt og FB omkring  
            ovenstående. 
 

9. Indlæg- annonce hvad er redaktionelt og hvad er annoncer 
            En virksomhed med CVR nummer vil fra første færd betragtes som annoncør.hvis 
man som virksomhed vil ha et indlæg som redaktionelt stof vil det koste som et 
indlæg.Redaktøren har ret til at beslutte om det er det ene el det andet. 
I den konkrete sag til kommende udgivelse vil bladindlægget blive omskrevet 
 



10. Nyt fra Landsbyrådet: Anna Margrethe orienterer om konstituering af Landsbyrådet 
. Der arbejdes med stisystemet langs med Brugsen, som vil blive sat i værk ret snart. 
Landsbyrådet arbejder på affinde en løsning på den økonomiske del af det. 
Byforskønnelse er også et tema man tager hul på. 

            Cafe torsdage i juni er ligeledes i planlægningsfasen( datoer?).  
 

11. Regnskab 
            Per har sendt bilag ud til bestyrelsen vedr regnskabet og vi gennemgår det  
            sammen, samt de sidste nye opdateringer. Måske er der nye potentielle  
            kunder som annoncører ved “ små erhvervsbyggerier v Langelinie.  
 

 
12. Eventuelt 
13. Affaldsindsamling i Herskindområdet d 31/3 kl 10 med start fra Brugsen. 
14. I ugen op til vil elever fra Herskindskolen samle affald i området nord for Langelinie 

       Næste bestyrelsesmøde afholdes d ????? 
       15. Per meddelte, at han ikke genopstiller til bestyrelsesmedlem/kasserer ved næste 
.           generalforsamling.  
 
Referent: Birgit Siegfredsen 
 
 
 
 
 


