
Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 5/9-2012
Hos Else Mølgård, kl. 19.00

1. Indledning v/Else
Andagt og bøn.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

3. Økonomi
• Ikke noget nyt.

4. Opfølgning fra sidste møde
• Skur

Vi har fået tilladelse af kommunen til at opføre et nyt skur på max 35 km2. Der er fundet nogle til at 
have styr på det praktiske. Vi taler om forskelligt, der skal ordnes til førstkommende arbejdslørdag 
den 15.9.
Der er foreslået et mindre iøjnefaldende stativ til mikrofon. Evt. noget der kan sidde på talerstolen. I 
den forbindelse skal også overvejes spørgsmålet, om vi skal have ny talerstol. Vi tænker over det. 
Det haster ikke, idet den gamle sådan set virker udmærket.

• Abonnement til kaffekasse. Jannie undersøger muligheder.
5. Forløbne møder og arrangementer

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

11/9 – IM’s fødselsdag, indsamling til IM.
18/9 – Lars Hvam, ingen indsamling.
25/9 – Bethaniaaften, indsamling til Bethania.
9/10 – DEM, indsamling til DEM.
23/10 – Daniel Burgdorf LMH, evt. indsamling til Bethania.
30/10 – Bethaniaaften m. Inger Eriksen, ingen indsamling.

7. Kommende arrangementer
• Møderække (Henrik er ansvarlig)

Et udvalg er nedsat og i fuld gang.
• Lejr (Solvej er ansvarlig)

Et udvalg er nedsat og i fuld gang.
8. Åndeligt mål for 2012

Dele liv – menneskeligt og åndeligt
Vi snakker om at tage bedevenner op igen ca. hver anden måned. Evt. til Bethaniaaftenen. Det 
vedtages. Vi snakker om hvad man eller kunne gøre og tænker videre.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 10/10 klokken 19 hos Henrik

10.Eventuelt
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