Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 18/3-2013
Hos Solvej Slouborg, kl. 19.00
1. Indledning v/Solvej
Andagt og bøn
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (16.01.2013)
Referat godkendt.
3. Godkendelse af referat fra generalforsamling
Referat godkendt.
4. Konstituering
• Fordeling af poster som formand, næstformand, sekretær
Formand: Erik Eriksen
Næstformand: Karen Margrethe
Sekretær: Solvej Slouborg
Else fortsætter som ”deltidskasserer”
5. Opfølgning fra generalforsamling
• Generel drøftelse af aftenen
Den forløb, som man kunne forvente. Dejligt, at økonomien er så god, som den er.
• Er der ting, vi skal arbejde videre med:
A. Mødelederteam
UF tager ”deres” møder indtil sommerferien. Derefter har de brug for hjælp til, at der bliver en lidt
større kreds til at planlægge og lede møderne. Vi aftaler at gå videre med at nedsætte et udvalg. Vi
aftaler i forbindelse med et sådant mødelederudvalg også at få revideret vores mødelederliste til
vejledning/idéer til mødelederne.
B. Skiftende vægudstillinger
Else har fundet en hjemmeside, der hedder ”Kunst og Gud”. Det forslås at spørge om eventuelle
kunstnere om at udstille et kvartal af gangen. Vi aftaler at undersøge om vores forsikring også
dækker, hvad der hænger på væggene, så eventuel kunst er forsikret mod tyveri ad den vej. Else vil
gerne stå for at finde og spørge udstillere (enkelte forslag er kommet ind – alle forslag er
velkomne!).
C. Ny printer
Den vi har fungerer ikke så godt – det vil sige misfarvninger efter 15-20 sider. Vi har dog ikke
indtryk af, at den bliver brugt så meget. Det er mest Erik, der skal lave programmer, men dem plejer
han at lave derhjemme. BU har nogle gange fået til opgave at lave løbesedler til omdeling, men vi
ved ikke, om de bruger printeren i den forbindelse. Vi aftaler at vente og se, om det bliver et
problem.
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
19/3 – Nikolaj Kjærbye, indsamling til Bethania
9/4 – Kurt Kristensen (bibelundervisning) indsamling til IM
16/4 – Lars Hvam, ingen indsamling
23/4 – Lovsangsaften v. UF, indsamling til Bethania
30/4 – Bethaniaaften – café-aften, ingen indsamling
7/5 – Kurt Kristensen (bibelundervisning), ingen indsamling
14/5 – Hans Erik Nissen, indsamling til Bethania
8. Kommende arrangementer
• Op til påske i Herlev kirke 26. marts
Er der styr på.
• Store Bededag eftermiddag 26. april (Evangelisk Alliance)
Er der styr på.
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• Bethaniaaften Café-aften 30. april
Er der styr på. Skulle man evt. skrive lidt til Herlev Bladet? Vi aftaler at gå videre med det.
• Pilgrimsvandring 4. maj
Et udvalg skal nedsættes, der kan planlægge dagen.
9. Åndeligt mål for 2013
Ønsker vi at sætte et åndeligt mål for året? For bestyrelsen eller Bethania? Hvad skal vores
målsætning være? Vi snakker om forskellige tanker og forslag og aftaler at tænke videre over det til
næste gang.
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
15/5 hos Else
11. Eventuelt
Der er kommet brev fra Kristeligt Arbejde blandt Blinde, som gerne ville komme ud og holde et
forkyndende møde og fortælle om arbejdet. Kontakt: Poul Arne Nyborg. Lyder umiddelbart som en
god idé. Vi aftaler at gå videre med det.
En LMU-forening har spurgt om lov at leje Bethania en weekend i august. Bestyrelsen giver grønt
lys, hvis pedellerne er indforstået og ingen andre har lejet huset nogen af dagene.
Inger har hidtil haft opgaven med bedelister til Bethania, men vil gerne overdrage det til en anden.
Skal vi have bedelister? Man kan godt sige, at vi har haft bedevenner i stedet. Man kunne måske
lave en bedeliste hvert halve år med f.eks. en ”ugeplan” med arrangementer at bede for – og med
plads til at skrive selv. Vi aftaler at gå videre med det.
Et brev er kommet fra Herlevbladet med opfordring til at kontakte dem med oplysninger om
eventuelle ændringer senest 15. januar med henblik på Herlevbogen. Ændringerne ved
formandsskiftet har følgelig ikke nået at komme med i dette års udgave af Herlevbogen. Det kan vi
ikke gøre så meget ved, idet bogen er gået i trykken. De sender en ny opfordring til næste år, så vi
lader den ligge og gør ikke mere ved det, før da.
Manual for lyd og powerpoint eller evt. nogle labels, så det bliver lettere at springe til og betjene
det? Enstemmigt vedtaget. Vi aftaler at gå videre med det.
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