
Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 19/11-2012
Hos Else Mølgaard, kl. 19.00

1. Indledning v/Else
Andagt og bøn

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.

3. Økonomi
• Overblik fra Annie.

Ikke noget at bemærke.
• Udgifter ifm. møde den 18/6-2013

Der er kommet en mail fra Sprint til Inger Eriksen. Han/IM vil gerne i forbindelse med hans 
undervisning have et mindre honorar i stedet for en indsamling for at synliggøre udgifterne (500 kr 
+ rejseudgifter). Det ligger i omegnen af, hvad vi plejer at samle ind. Vi bliver enige om at lave en 
indsamling, som vi plejer, og så dækker kassen resten, hvis det bliver nødvendigt.

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

5. Kommende møder
4/12 – Niels Jørn Fogh, indsamling til Bethania.
11/12 – Julehygge, ingen indsamling.
15/1 – Søren Skovenborg, indsamling til IM.
22/1 – Birger Daniel Petersen LM, ingen indsamling.
29/1 – Karin og Gitte, indsamling til Bethania.

6. Kommende arrangementer
• Adventshygge

Jonas m.fl. deler løbesedler ud til de nærmeste blokke. Inger sætter en annonce i Herlevbladet. 
• Julefesten (27/12), taler Kaj Lund. Solvej melder sig som mødeleder.
• B-dag?

Det er mange ressourcer, der skal bruges til at løfte den og ikke mange til at løfte opgaven. Sidste år 
klarede vi det ved at at gøre det til en YM-dag, hvor DEM kom til at stå for meget af dagen. Der er 
ikke megen tilstrømning til kreagrupper – folk vælger hellere bibelstudie eller gåtur. Vi snakker 
derfor om at satse kræfterne på pilgrimsvandring i stedet. Vi foreslår lørdag den 4. maj.

7. Generalforsamling 2013
Dato: 19. februar.

• Else, Karen Margrethe og Henrik er på valg. Ønsker de at genopstille?
Else genopstiller, Karen Margrethe genopstiller, Henrik genopstiller ikke. 

• Skal der spørges andre til opstilling som kandidater til bestyrelsen eller til 
suppleantposterne?

Vi aftaler hvem, vi skal spørge, og hvem der skal spørge dem.
Vi går så småt i gang med at forberede, hvem der skal stå for hvilke opgaver både op til og ved 
selve generalforsamlingen.

8. IMT
• Skal vi fortsat abonnere på IMT.

Vi aftaler som udgangspunkt at vi fortsætter. Vi er en del af IM og det hører ligesom med. 
9. Åndeligt mål for 2012

Dele liv – menneskeligt og åndeligt
Megen positiv feed-back på det med bedevenner. Det bliver vel modtaget og brugt at have den 
seddel et sted, hvor man ofte ser den og får bedt for vedkommende. 
At invitere en ven/kollega til adventshygge var også en mulighed/opfordring. Det foreslås at  tage 
nogle store julekort til dem, som har kommet i Bethania, men ikke er her lige nu, og lægge dem på 
nogle borde, så folk kunne skrive hilsner. Henrik skriver forslag og giver videre. 
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10.Dato for næste bestyrelsesmøde
16. januar 2013, hos Karen Margrethe.

11.Eventuelt
• Spørgsmål fra Inger

Inger ville gerne, at vi huskede projektarbejdet vi er tilknyttet ved DEM mere regelmæssigt ved 
Bethaniabønnen og spørger, om man eventuelt kunne sætte en seddel op på talerstolen. Vi synes 
ikke, Bethaniabønnen skal være bundet på den måde, men aftaler i stedet at minde os selv og 
hinanden om at nævne det.
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