
 

 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 14. juni 2021 kl 19-21 
Til stede: Bente, Elisabeth, Inger, Marianne og Saida 
Afbud fra: Annette, Christina, Dorte og Karen 
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Marianne blev valgt til dirigent, Inger påtog sig rollen som referent 
 
Ad 2. Referatet af bestyrelsesmødet 5. maj 2021 (på zoom) 
Referatet blev godkendt 
 
Ad 3. Siden sidst:  Fondsansøgning, Metronomen, Nye store donationer 
Saida fortalte om den ansøgning vi har sendt til Merkur, og om sidste nyt fra 
Metronomen: Der er håb om at vi kan gennemføre en nogenlunde normal 
støttefest den13. november. Vi har også fået en aftale med Metronomen om 
at låne huset næste år, nærmere bestemt den 19/11 2022 
Vi har fået en donation efter hver af to medlemmer vi har mistet pga dødsfald, 
ca. 22.000 til sammen.  
 
Ad 4. Gennemgang af medlemslisten ved Inger og Marianne 
Vi har pt ca. 135 medlemmer. Heraf har ca. 85 betalt kontingent for i år, mens 
ca. 50 endnu ikke har gjort det. Inger og Marianne vil, når 
generalforsamlingen står for døren, skrive ud til de medlemmer der - vistnok - 
ikke har betalt. Vi tjekker en ekstra gang om der er betalinger vi har overset! 
 
Marianne og Inger havde desuden set på variationen i indbetalingerne. Nogle 
betaler lejlighedsvis ekstra bidrag (5 har betalt hver tusind kroner eller mere 
ekstra), nogle - 6 medlemmer - betaler månedlige bidrag i stedet for et beløb 
én gang årligt (heriblandt er der en enkelt der betaler et endog meget stort 
beløb månedligt). Dette for at skabe os et overblik over hvordan vores 
økonomi egentlig er sat sammen. 
 
Marianne og Inger sagde at de havde besluttet at sørge for at få takket de 
medlemmer der på den måde var med til at styrke foreningens økonomi. 
 
Ad 5. Planlægning af GF - i formandens kolonihave 24. august 
Vi har besluttet at begynde mødet så sent som 17.30, for at de der arbejder, 
kan nå at komme fra arbejde og deltage. På grund af tidspunktet vil vi forsøge 
at gøre som sidste år og servere suppe (Saida taler med Karen om evt, at 
dele opgaven). Bente lovede at bage flûtes.  
Indkaldelsen skal sendes ud 3. august, aftalte vi. Christina skal spørges om 
forslaget til budget skal udsendes sammen med indkaldelsen eller bare 
præsenteres på GF. 
 
Vi talte om eventuelle forslag fra bestyrelsen. Foreløbig har vi bare ét: Vi 
finder det overflødigt at have en intern revisor, nu hvor der i forvejen er 



 

 

tredobbelt eftersyn, først Jakob Diness, derefter både indsamlingsnævnet og 
en statsautoriseret revisor. 
 
Indkaldelsen skal indeholde en invitation til medlemmerne til evt. at stille op 
som kandidat til bestyrelsen. (“Skulle nogen have lyst til at melde sig som 
kandidat til valget af bestyrelsen, er man velkommen til at gøre det.”) 
 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde en uge før GF, dvs. senest 
17. august. 
 
Ad 6. Regnskab fra Silole 
Vi så på Siloles regnskab og undrede os over hvor mange penge der pga af 
gebyrer o.lign går tabt under overførslen. Kan vi gøre det bedre? Er der 
billigere måder at sende penge på? Vi aftalte at Saida skulle tale med Silole 
om problemet. 
 
Ad 7. Aftaler om afhentning af loppesager inden den 29.8. 
Inger er hjælper på loppemarkedet i Højskoleforeningens Have den 29. 
august. Vi aftalte at hun skulle spørge Else Marie om der er noget der i særlig 
grad var salgbart sidste år (for Inger kan ikke selv huske det). Bente, 
Elisabeth Marianne og Saida har en aftale på Hvidovre Gymnasium den 16. 
juni, hvor de vil gennemgå beholdningen af loppesager, sortere sagerne, 
kassere noget og  gøre andet klart til loppemarkedet den 29. august. Det der 
skal til Højskoleforeningens Have kan bringes derud allerede den 27. og 
stilles i kælderen. Den opgave påtog Bente og Saida sig. 
 
NB Der skal et brev ud til medlemmerne om loppemarkedet i 
Højskoleforeningens Have! 
 
Ad 8. Nye mødeaftaler 
Vi aftalte to nye mødedatoer:  
Den 8. september  hos Bente. De vigtigste punkter på dagsordenen den dag: 
evaluering af generalforsamlingen + konstituering af bestyrelsen + første 
skridt i planlæggelsen af støttefesten (ideer til produktion af salgbare ting + 
aftale om hvem og hvornår hjælpere skal kontaktes) 
den 26. oktober hos Marianne. Vigtigste punkt til dagsordenen den dag: 
planlægning af støttefesten! 
 
Ad 9. Evt. 
Vi løb medlemslisten igennem for at se hvem det var  der - tilsyneladende - 
endnu ikke havde betalt kontingent for 2021. Hver især havde vi nogen hvis 
indbetalinger vi hver især ville spørge til. Hvis der faktisk er betalt, skal vi jo 
nødigt skrive ud og efterlyse årets kontingent! Når vi nærmer os datoen for 
generalforsamlingen, skriver Marianne og Inger en forsigtigt formuleret rykker 
til de medlemmer, der - så vidt vi kan se - ikke har betalt. Dog lader vi de 



 

 

medlemmer i fred, der har for vane at betale i november. Vi undersøger hvem 
der plejer at betale i november inden vi begynder at sende rykkere! 


