
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                               

Bestyrelsens konstituerende møde - 2022 
 

 

 
Mødedeltagere:  Anni Jessen (AJ), Ella Thomsen (ET), Hans Jørn Lund Pedersen (HL), 

Ingrid Christensen (IC), Jan Landstrøm (JL), Kjeld A. Knudsen (KK),  
Lone Bjørn (LB), Peter K. Hansen (PH) og Troels Gydum (TG) 

 

 
TG bød velkommen til mødet - specielt til de tre nyvalgte, som bestemt er "seks kærkomne 
hænder" i det forestående bestyrelsesarbejde - og foreslog KK som mødeleder. 
 

 
Referat og uddybende noter : 

 
  1. Valg af mødeleder  
  Kjeld A. Knudsen blev valgt som mødeleder af de fire første punkter på dagsordenen. 

Der var ikke indkommet forslag til pkt. 4. 
TG bad om at "udvide dagsordenen" med en række ting, det ville være fornuftigt at få på 
plads i dag. Disse vil blive vedlagt referatet som et bilag til pkt. 4. 

  Dette blev godkendt. 
 
  2.  Konstatering af lokalbestyrelsens sammensætning 

KK konstaterede, at bestyrelsens sammensætning var i overensstemmelse med valgpro-
tokollen. 

 
  3. Orientering om lokalbestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke 

Der var enighed om, at AJ, HL og IC alle var så bekendte med foreningens virke, at de 
ville kunne komme "ind i resten" samt budgetter og regnskab via deres kommende akti-
viteter i bestyrelsen.  

 
4. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til selve dagsordenen. 
Se vedhæftede Bilag 1 vedr. de øvrige forslag/aftaler, der blev afhandlet på mødet. 

 
5. Valg af formand 
 Troels Gydum blev (gen)valgt. 

 
6. Valg af næstformand 
 Lone Bjørn blev (gen)valgt. 

 
7. Valg af kasserer 
 Hans Lund blev valgt som kasserer 

 
8. Valg af sekretær 
 Ella Thomsen blev (gen)valgt. 

 

                                                                                                                    REFERAT 
                           Onsdag, den 16. marts 2022 - kl.: 16.00 
                           Glasburet, Aktivitetscentret Mødestedet, 
                           Nygade 29, 7200 Grindsted 
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9. Valg af områdeansvarlige- og kontaktpersoner for vore aktivitetsområder 

Organisationsplanen blev gennemarbejdet - og det endelige resultat er vedhæftet som 
bilag til dette referat. 

  
  10. Valg af repræsentant(er) til koordinationsudvalget samt suppleanter 

   Formanden (TG) og den ældrepolitiske kontaktperson (LB) blev (gen)valgt.  
 
  11.  Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretforsamlingen 
  Næstformanden blev (gen)valgt til denne post. 
 
  12.  Bestyrelsens forretningsorden 

Udkastet til forretningsordenen blev gennemgået - og godkendt. 
Underskriftsark følger til næste bestyrelsesmøde - og efterfølgende udsendes den 
vedtagne forretningsorden. 
TG undersøger de formelle forhold omkring "registrering af frivillige 

 
  13.  Eventuelt 
  ET og LB deles om at yde bisidderstøtte til ældre borger, der skal have hjælp to dage. 
 
 
 
For referat/notat, den 19. marts 2022 
Troels Gydum 
FORMAND 

 
NOTAT                              BILAG 1 
 
I forbindelse med fordelingen af aktiviteter/arrangementer i organisationsplanen, er der en lille 
række følgeopgaver, som hidtil har været varetaget af Annie. 
De mest presserende blev gennemgået - og fordelt på følgende: 
 
1) 
Bestilling af brød m.m. til møder:  Mødeindkalderen aftaler med Anna Frisk - 22 80 15 61 
 
2) 
Booking af lokaler på Mødestedet:  Frem til sommerferien (2022)   - TG 
                 Efterfølgende bookinger    - JL  

         TG informerer JL om arbejdet "efter den 21. april",  
hvor den kommende langtidsplanlægning starter. 

 
3) 
Bestilling af nåle/navneskilte:    LB 
 
4) 
Registrering af nye frivillige: Formand/næstformand efter besked fra den aktuelle  

kontaktperson 
 
5) 
Kaffe til motionsholdet      Hanne Landstrøm 
 



                                                                                               
  Grindsted Lokalafdeling                                                REFERAT/NOTAT - KONSTITUERINGSMØDE 2022- BILAG 1 

 
 

 

6) 
Fødsels- og mærkedage for: 
Kontaktpersoner/bestyrelse m.v.:  TG 
 
7) 
Vores bookingsystem:      KK, HL, JL 
 

 
For en god ordens skyld - og overblikket - er forårets arrangementer/aktiviteter lige nævnt her: 
 
Vore faste aktiviteter kører som planlagt - og meddeler selv evt. sommerferie-pause m.v. 
 
Øvrige: 
 
Dato:  Arrangement/aktivitet        Ansvarlig(e)         Evt. lokale 
 
25.03  Forårsfesten            KK/ET/HL/TG    Magion 
 
06.04  Bestyrelsesmøde          TG        Nymarksvej 
 
07.04  Seniorbio / Hvidstengruppen 2     KK        Kino 
 
09.04  Filmtilbud / De forbandede år 2     TG        Kino 
 
21.04  Seniorbio / Mr. Graversen       KK        Kino 
 
26.04  Udflugt til Retromuseet/Ulfborg     KK        - 
 
28.04  Danmark Spiser Sammen       PH        Mødestedet  
 
*04.05  Fællesmøde med Billund/K-udvalget  TG        Karensminde  
 
11.05  2-dags-tur: Odense Sommerrevy    KK        - 
 
01.06  Bestyrelsesmøde/Sommerafslutning   TG        Mødestedet  
 
 
22.06  3-dagstur: Lolland-Falster-Møn     LB        - 
 
 
* Jeg har valgt at lade dette fællesmøde "tælle som" et bestyrelsesmøde - da det jo er en  
   onsdag... 
   
 

⚫ 
 


