
Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 16/1-2013
Hos Karen Margrethe Laursen, kl. 19.00

1. Indledning v/Karen Margrethe
Andagt og bøn.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

3. Økonomi
• Overblik fra Annie.

Ikke noget særligt at bemærke. Vi har et pænt overskud, som vi aftaler at bruge lidt af på at betale 
os fra en del af bygningen af et skur, sådan som vi har overvejet det, eftersom ressourcerne til at 
bygge et selv er begrænset.

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
22/1 – Birger Daniel, ingen indsamling
29/1 – Bethaniaaften, indsamling til Bethania.
5/2 – Nikolaj Techow, indsamling til DBI
12/2 – Jens Henrik Jakobsen, indsamling til DEM
19/2 – generalforsamling, ingen indsamling
26/2 – Bethaniaaften, Thomas Vind, ingen indsamling
5/3 – Henrik Laursen, indsamling til Bethania
12/3 – Jakob Svarts Sørensen DEM, indsamling til DEM
19/3 – Nikolaj Kjærbye, ingen indsamling

6. Generalforsamling 2013
• Opfølgning på udeståender frem mod generalforsamlingen

Alle har styr på, hvad der skal være styr på.
Vi mangler en revisorsuppleant og aftaler, hvem vi skal spørge.

7. Åndeligt mål for 2012
Dele liv – menneskeligt og åndeligt
Vi snakker om igen at opfordre til at invitere på en kop kaffe.

8. Arrangementer i 2014
Datoer og talerforslag til generalforsamling, møderække, lejr, julefest.
Dato for generalforsamlingen 2014 bliver 25/2
Vi snakker om forslag til talere til henholdsvis møderække, lejr og julefest 2014.

9. Dato for næste bestyrelsesmøde
18/3 – hos Solvej

10.Eventuelt
Hvidekilde er bestilt til og med 2015. Det vil sige, at den i 2014 skal bestilles fra og med 2016. 
Solvej sørger for dette. Vi snakker om, om der var andre (billigere og/eller mindre) lejre – 
Vangegård og Jonsborglejren (ved Kulhuse) og Birkedal er foreslået. Vi undersøger forholdene.

• Månedopslag og bibelord fremover. Mail fra Maria og Morten.
Vi skal finde en ny til at lave månedsopslagene, idet Stefan, der hidtil har lavet dem, er flyttet og 
gerne vil fritages for opgaven. Vi arbejder på en løsning.
Vi har fået en mail om åbning af Bethania før møderne. Normalt er det ikke et problem, eftersom 
der er bedemøde før mødet, men vi aftaler lige at minde om, at der bliver åbnet en halv time før, 
også når der ikke er bedemøde.
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