
 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 29. september 2021  
hos Marianne Widenmann 
(Beslutningsreferat) 
 
Til stede: Annette Sonne Clifforth, Bente Søefeldt, Elisabeth Olsson, Karen 
Grove, Marianne Widenmann og Inger Jacobsen 
 
Afbud fra Christina Dela Widenmann og Dorte Sikker Jensen-Holm 
 
 

 
Ad 1 - Valg af dirigent og referent 
Anette blev dirigent, Inger referent 
 
Ad 2 - Godkendelse af GF referatet 
Referatet blev godkendt med en enkelt lille rettelse (Bente retter) 
 
Ad 3 - Siden sidst 
Ingen beslutninger under dette punkt 
 
Ad 4 - Opfølgning på Generalforsamlingen 
- Vi skal have rettet i vedtægterne, så der ikke står at vi har en intern revisor. 
-  - Den nye udgave af vedtægterne skal viderebringes til banken m.fl. (Saida 
og Christina tager sig af den opgave) 
- Referatet fra GF skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 
- Vedr. forslaget om at bruge Mailchimp: Indtil videre er der ingen der har 
mod på at forlade vores hidtidige praksis med at skrive ud via one.com 
 
Ad 5 - Hvordan kan vi vise vores taknemmelighed overfor de store 
donatorer? 
Efter en del overvejelser frem og tilbage blev konklusionen at den måde vi 
har takket på indtil nu er den rigtige. Men vi blev også enige om en ganske 
lille justering: I stedet for bare at takke pr mail, kan vi evt. undertiden i stedet 
sende pæne takkekort med ordinær post. En mail er så upersonlig og 
forsvinder så let. Et smukt kort er mere værd. Saida laver et udkast. 
 
Ad 6 - Første aftaler om forberedelser til julemarked den 13.11.21.  
Under dette punkt fordelte vi opgaver:  
Kultunaut, politiet, spillemyndighederne mv. (Saida og Christina underretter) 
Arrangement skal på FaceBook som “begivenhed” (Saida) 
Der skal formuleres tekst til labels, til flyerne og til postkortene (Saida skriver 
udkast) 
 
Optrædende:  
Kor (Saida kontakter det kor der optrådte sidste år) 



 

 

Jørgen Valdsgaard m.fl. (Saida spørger om han har tid og er villig til at 
optræde med musik igen i år) 
Eventyrfortælling ved Mette Hansen (Inger taler med hende. Sidste år var der 
meget få børn blandt gæsterne) 
 
Café og salgsboder (Elisabeth sender huskelisterne fra sidste fest til os alle, 
herunder listen over salget i caféen, listen over hvad der solgte bedst ved 
boderne, listen over arbejdsopgaver der skal fordeles) 
  
Sandwichskilte og eventuelle bannere  Ny tekst: “Åbent hus - alle er 
velkomne!” eller lignende (Hvis der står “støttefest”, tror mange at der er tale 
om et lukket arrangement). Idé: Vimpler på snor (Annette) 
 
Tidsrum: 11.00-16.00 (bedre end 12.00- 17.00) 
 
Lotteri (Saida taler med dem der plejer at skaffe lotterigevinster) 
 
Lykkehjul (til børnene En del præmier haves, men flere er velkomne (Inger 
spørger sig for hos tidligere giver) 
 
Fiskedam En del pakker haves fra sidst. Det er ikke strengt nødvendigt med 
flere. Børn til at passe fiskedammen? (Saida spørger sine kontakter, Inger 
do.) 
 
Vi var enige om at vi bør invitere nogle af hjælperne med til næste møde 
(Saida og Ingerretter henvendelse til hver deres kontakter) 
Marianne kontakter dem der plejer at stå for caféen. 
 
Ad 6 - Evt.  
Intet til pkt 6 
 
Næste møde: Videre med forberedelserne til støttefesten! 
Onsdag den 13. oktober kl. 19.00 hos Saida Sonne, Rolighedsvej 22 


