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Bestyrelsens konstituerende møde - 30. august 2021 
 

 

 

 
1. Valg af mødeleder  

Finn Lunde blev valgt som mødeleder. 
 

2. Konstatering af lokalbestyrelsens sammensætning 
FL konstaterede, at valgprotokollen fra årsmødet var i overensstemmelse med den ak-
tuelle sammensætning. 
TG reviderer bestyrelsens adresseliste og sender den ud sammen med referatet. 

 
3. Orientering om lokalbestyrelsens virksomhed, regnskab og fremtidige virke 

Da der ikke var indvalgt nye bestyrelsesmedlemmer på årsmødet, betragtede møde-
lederen den aflagte beretning på årsmødet samt tidligere godkendelse af regnskabet 
som værende fyldestgørende for dette punkt. 

 
4. Indkomne forslag 
 Der var ikke indkommet forslag. 
 
5. Valg af formand - Troels Gydum blev genvalgt og overtog mødeledelsen. 
 
6. Valg af næstformand - Lone Bjørn blev valgt. 
 
7. Valg af kasserer - Finn Lunde blev genvalgt. 
 
8. Valg af sekretær - Ella Thomsen blev genvalgt. 
 
9.  Valg af områdeansvarlige- og kontaktpersoner for vore aktivitetsområder 

Den medsendte organisationsplan blev gjort til genstand for en indgående debat om så-
vel indhold som omfang af flere af de både kendte og enkelte "ukendte" aktivitetsmulig-
heder. Den reviderede udgave sendes ud sammen med referatet. 
Der udspandt sig under dette punkt en række kortere og længere debatter om de ele-
menter, der indgår i såvel indhold som omfang af vores organisationsplan. I det føl-
gende er disse emner kort refereret. Rækkefølgen er hverken kronologisk eller priorite-
ret. 
a. Ingrid Christensen har meddelt, at hun gerne vil fortsætte som kontaktperson for sup- 

peaftener. Denne beslutning blev modtaget med glæde. 
b. LB overtager Jennys funktion som områdeansvarlig for Motionsaktiviteter og kontakt-

person for fitness-lokalet. 
c. AL fortsætter som områdeansvarlig for Sociale aktiviteter - indtil der henover året fin-

des en anden, som AL så kan overdrage dette område til. 
d. Da såvel frivilligfest som søndagstræf og julefrokost er på plads, skal der ligeledes 

henover året - i forbindelse med den kommende planlægning - findes en efterfølger 
til Annie. 

 Det blev i den forbindelse aftalt, om vi - grundet de færre hænder i bestyrelsen - kun-
ne hyre en "ad-hoc-kontaktperson" til at løse en specifik opgave sammen med den 
områdeansvarlige. 

                                                                                                                 REFERAT 
                         Mandag, den 30. august 2021 - kl.: 10.00 - 13.30 
                             Hos Lone Bjørn, Vedbendvej 9, 7200 Grindsted 
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e. Det blev ligeledes aftalt, at TG sidder ved "kassen" sammen med AL til vore første 
søndagstræf den 3. oktober og afprøver FLs nye betalingssystem - sammen med 
MobilePay. Der aftales møde mellem AL, TG og FL inden søndagstræffet finder sted. 

f. En længere diskussion omkring Ældre Sagens mulige events, oplevelsesarrange-
menter, tur-/rejsemål mundede ud i, at KK sammen med koncerter/foredrag får en 
aktivitetsmulighed: "Ad-hoc-aktiviteter", der så i hvert enkelt tilfælde - som alle andre 
ideer og forslag - drøftes i bestyrelsen og belægges med hhv. budget og kontonum-
mer. 
OBS: Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at vi besluttede at kalde 
det "ad-hoc-arrangementer", men da det vil kunne forvirre i forhold til PHs ansvars-
områder, har jeg tilladt mig at kalde det "ad-hoc-aktiviteter". 
Jeg vil formelt tage det op til endelig godkendelse på førstkommende bestyrelsesmø-
de. 

g.  Førstkommende bestyrelsesmøde blev aftalt til: 
Torsdag, den 16. september kl. 13.30 i Atelieret på Aktivitetscentret Mødstedet. 
AL varetager fortsat vores booking i de kommunale lokaler - men hen over efteråret 
skal en anden "læres op" i denne kunst. Det vil ske sammen med, at vi nok skal reg-
ne med, at en del af vore "mindre" aktiviteter skal henlægges til "Nymarksvej 10" ef-
ter nytår. 
AL booker vore møder: 
Primært onsdage - om eftermiddagen, men enkelte vil blive torsdage pga. enten lo-
kalemangel eller deltagerudfordringer. 

h.  TG ser på puljer m.v., der kan søges i forbindelse med kommende arrangementer for  
enten specielle grupper af vore medlemmer eller en speciel anledning. Oversigter og  
muligheder drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

i.  AL forestår fortsat modtagelse og registrering af nye frivillige. 
j. Vores samarbejde - eller mangel på samme - med medierne bør tages op med dem. 

TG finder en god lejlighed til at drøfte eventuelle aftaler om bedst mulig mediedæk-
ning i såvel elektronisk som i papirform. 

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

Formanden og næstformanden blev valgt. Der blev ikke valgt suppleanter. 
 
11. Valg af lokalbestyrelsens suppleant til delegeretforsamlingen 
 Næstformanden blev valgt. 
 
12. Bestyrelsens forretningsorden 

Efter en kort debat om det udsendte - med efterfølgende korrektion, blev udkastet ved-
taget. Den vedtagne udgave sendes ud sammen med referatet. 
Den forventes underskrevet på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

 
13. Eventuelt 
 Der var ikke noget specielt til dette punkt. 
   
 

For referatet, den 1. september 2021 
 

 
Troels Gydum 

formand 


