
Beslutnings referat for bestyrelsesmøde den 6/6-2012
Hos Solvej Slouborg, kl. 19.00

1. Indledning v/Jannie
Andagt og bøn

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

3. Økonomi
• Forsinkelse med overdragelse af fuldmagter til Anni.

Der er stadig forsinkelser med overdragelsen. Der har været en masse kommunikation frem og 
tilbage med banken. Vi venter stadig på svar, men sørger for, at der bliver fulgt op på det.
Der blev samlet 8.500 kr ind i årsgave.

4. Opfølgning fra sidste møde
• Skur

Tovholdere er fundet. De er i fuld gang med at finde ud af, hvordan det bedst gøre rent praktisk. 
Den bedste løsning både praktisk og økonomisk ser ud til at være et saml-selv-skur.  Arbejdet går 
ikke rigtig i gang før efter sommerferien. Vi regner med, at der nok bliver brug for et par 
arbejdslørdage samt villige deltagere i disse undervejs i projektet.
Vi har besluttet at sandkassen skal pilles ned ved samme lejlighed, da den kun er i vejen og aldrig 
bliver brugt. Ligeledes trænger det gamle hegn bag skuret til udskiftning, eftersom det er i meget 
dårlig stand.
Der er indkøbt nogle nye lamper ud til forsiden, så også de kan fremstå pæne, når nu resten er 
blevet så flot. 

5. Tiltag fra visionsmødet
• Fornyelse af Bethaniaaftener

Det er tanken, at det med cafeaften skal prøves engang igen senere. Udvalget har sat nogle 
Bethaniaaftener af til det. Nærmere information følger.

• Pilgrimsvandringer
Udvalget er blevet enige om, at prøve det den 8.9. med udgangspunkt fra Bethania. Nærmere 
information følger.

6. Forløbne møder og arrangementer
Vi taler kort om møderne i det omfang, at nogle har skilt sig ud – positivt eller negativt.

7. Kommende møder
7/8 – Bibelundervisning. Ingen indsamling
14/8 – Hans Peter Nohns. Indsamling til Bethania.
28/8 – Bethaniaaften, Anne-Marie og Frode. Indsamling til DEM. 
4/9 – Bibelundervisning, Kurt Dalsgaard. Indsamling til ELN. 
11/9 – IM’s fødselsdag. Indsamling til IM.

8. Kommende arrangementer
• Sankt Hans og Sommerudflugt er der tjek på.
• Møderække (Henrik er ansvarlig) – Et udvalg er fundet og nedsat.
• Lejr (Solvej er ansvarlig) – Er i gang med at spørge sig for for at finde et udvalg.

9. Åndeligt mål for 2012
Dele liv – menneskeligt og åndeligt
Oplevede, at det blev positivt modtaget. Både tiltaget med bedevenner og opfordringen til at 
invitere på en kop kaffe.

10.Dato for næste bestyrelsesmøde
Ons 5/9 hos Else.

11.Eventuelt
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