Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 10/10-2012
Hos Henrik Vinther, kl. 19.00
1. Indledning v/Henrik
Andagt og bøn.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
3. Økonomi
• Overblik fra Annie.
Det ser fornuftigt ud.
Layburns Legat har været flyttet til en konto med tre års binding. Den binding er nu ophørt, og vi
aftaler igen at flytte det til en konto med binding, idet det efter råd fra banken er den bedste løsning
for anbringelse af pengene.
4. Opfølgning fra sidste møde
• Abonnement til kaffekasse. Jannie undersøger muligheder.
Vi afventer tilbagemelding på de undersøgte muligheder.
• Endnu en opfølgning er skuret:
Ivar har set på nettet, at man kan få et skur på 12 km2, kørt ud og sat op til 25.000 kr. Det er det
letteste (set i forhold til vores arbejdsressourcer), men ikke det billigste. Samlesættene fås til 1015.000 kr. Vi aftaler at tage stilling, når der er et konkret tilbud, men det er sent på året nu, så det
bliver ikke før til foråret.
Vi har fået nye lamper ved indgangen i foræring og siger mange tak!
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
23/10 – Daniel Burgdorf LMH – indsamling til Bethania
30/10 – Bethaniaaften, Inger Eriksen – indsamling til Bethania
6/11 – Bibelstudie, Simon Poulsen – indsamling til DBI
13/11 – Kaj Lund – indsamling til KIM
20/11 – Hans Ole Bækgaard – indsamling til IM
27/11 – Bethaniaaften, Torben Østermark – indsamling til friluftsmissionen
7. Kommende arrangementer
• Lejr (Solvej er ansvarlig)
Har ikke hørt andet, end at der er styr på det.
• Adventshygge
25/11 – Jannie tilbyder at være tovholder og sætte folk i sving.
8. Åndeligt mål for 2012
Dele liv – menneskeligt og åndeligt
Vi aftaler konkret at tage ideen op med bedevenner en aften. Vi snakker om at tage opfordringen op
igen til at invitere til en kop kaffe/frokost. Det nævnes at også i forhold til at dele liv betyder det
noget, at man er en del af fællesskabet, også selvom man ikke er der.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
19/11 klokken 19:00, hos Karen Margrethe.
10. Eventuelt
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