
   
Grindsted Lokalafdeling                                                                              BESTYRELSESMØDE 

 

 

                                                                            REFERAT 

Onsdag, den 3. april 2019 
KL.: 14.00 
Mødestedet - Nygade 29 - i Atelieret 
Afbud: Jan Landstrøm 

 

DAGSORDEN: Referat: 

0 Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt 
 

1 Godkendelse af referater fra:  
Den 6. februar 2019 
Den 27. marts 2019 
 

 
Godkendt efter rettelse (Finn var fraværende). 
Godkendt. 

2 Kommende mødedatoer: Næste 3 møder: 
Onsdag, den 1. maj 2019 - Atelieret, Mødestedet 
Onsdag, den 29. maj - Atelieret, Mødestedet 
Sommermødet med lokalbestyrelse Billund – der skal findes en ny 
dato. 

 
Orientering fra bestyrelsen 
 
3 Formanden 

 
 
1) Vedr. årsmødet 2019 
 
 
2) Beslutningsforslag: 3.1 
    Bilag 1 
     
 
 
3) Månedsannonce for    
    maj/juni 
 
 
4) Beslutningsforslag: 3.2 
 
 
 
 
 
5) Valgmødet, den 25/3 
 
 
 
6)  Beslutningsforslag: 3.3 
 
 
7)  Beslutningsforslag: 3.4 
 
 

9 nye medlemmer siden årsmødet. 
3059 i alt pt. 28/3. 
 
Bestyrelsen var enig om, at mødet blev afviklet på en god måde. 
Alt forløb som det skulle. 
 
Troels gennemgik forretningsordenen og der blev tilføjet enkelte 
rettelser. Dernæst godkendt.  
Den nye forretningsorden udsendes til bestyrelsen efter underskrift 
ved førstkommende bestyrelsesmøde 
 
Maj/juni aktiviteter udsendes i en månedsannonce i slutningen af 
april. Sønderborg Sommer Revy skal ikke noteres med ”udsolgt”, 
men derimod med ”enkelte ledige pladser”.  
 
Den nye info-kalender på Google blev demonstreret og livligt 
diskuteret. Det blev vedtaget at arbejde videre med brugen af den.  
I den forbindelse vil Troels indkalde de overordnede kontaktper-
soner for at gennemgå brugen af kalenderen og få den implemen-
teret 
 
Arrangementet blev evalueret. Generelt et godt arrangement. 
JV betalte annoncering – Billund- og Grindsted lokalafdelinger deles 
om udgifterne til Ungdomsgården. 
 
I forbindelse med jubilæumsgave til Ansager Turist blev der bedt om 
en ekstrabevilling. Denne blev godkendt. 
 
Det blev besluttet, at der udgives en sommerfolder i maj med oplys-
ninger om de aktiviteter til efteråret, der allerede er kendte. 
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  Grindsted, den 6/4 - 2019              Grindsted, den 10/4 - 2019 
  Ella Thomsen, sekretær                 Troels Gydum, formand 

 
 
 
8)  Beslutningsforslag: 3.5 
 
 
9) Tilbud om i bowling/ 
     bibeholdelse af aktiviteten/    
     tilbuddet 

Desuden bekendtgørelse om den nye bestyrelse og dens konstitue-
ring. 
 
Beslutning om hvor mange oplysninger der skal lægges lokalfore-
ningens hjemmeside blev udskudt til næste gang. 
 
Troels tager kontakt til Lyngbowl Senior for at forhøre sig om, 
hvordan behovet er for et fortsat tilskud til de bowlinginteresserede. 
Endelig beslutning blev udskudt til næste gang. 
 

4 Næstformanden 
 

Annie var lidt i tvivl om budgettet til musikken til julefrokosten. 
Undersøger stadig muligheder og pris. 
 

5 Kassereren Finn orienterede om budget og regnskab for 1. kvartal 2019 med 
henblik på godkendelse på bestyrelsesmødet, den 1. maj. 
Beslutningen om at slå de to kontoer på fitnessområdet sammen 
blev trukket tilbage. 
Af hensyn til kvartalsregnskabet blev mødet den 2/10 flyttet til den 
9/10. 

 
6 Sekretæren 

 
Intet nyt 

7 Sociale aktiviteter 
 

Lone tilbyder sin hjælp ved sociale aktiviteter.  
Indbydelser til frivilligarrangementet den 21. maj skal snart 
udsendes. 
 

8 Motionsaktiviteter 
 

Intet nyt 

9 Arrangementer 
 

Der er 62 tilmeldte til ”Spise sammen arrangementet den 24. april, 
heraf 2 børnebørn. 
 

10 Medlemsaktiviteter 
 

Arrangementet med Poul Erik Thrane var godt besøgt og forløb fint. 
Turen til Thailand med Stjernegaard Rejser har 40 tilmeldte. Der er 
plads til flere, så der kan (muligvis) laves to hold. Det er helt op til 
Stjernegaard Rejser. 
Teaterture til næste sæson er ved at blive udvalgt af Finn. 
Tilbagemelding omkring afviklingen kommer senere. 
Der skal på sigt tages beslutning omkring turhjælperens deltagel-
se/betaling i forbindelse med længere og dyrere rejsemål. 
 

11 IT og teknologi Intet nyt 
 

12 Sundhedspolitiske område Intet nyt 
 

13 Ældrepolitiske område Intet nyt 
 

14 Eventuelt 
 

Intet nyt 


