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1. Indledning ved Erik
Andagt og bøn

2. Godkendelse af referat og opfølgning fra bestyrelsesmøde d. 18/3
Referat godkendt

2a Mødelederteam v/Jannie
Der bliver nedsat et mødelederteam.

2b bedeliste v/ Erik
Erik har et udkast med. Rigtig godt. Karen Margrethe kigger på om layoutet kan 
forbedres i Excell.

2c LMU leje Bethania v/Karen Margrethe
Har snakket med pedellerne og og der er ledigt og det er ok med dem. Vi afventer 
svar fra LMU’erne.

2d Søren Madsen udarbejder en vejledning for brug af lyd og power point.

3. Forløbne møder og arrangementer
Vi snakker om de forløbne møder og arrangementer – hvad der var godt og hvad der evt. kunne 
gøres bedre en anden gang.

4. Kommende møder og arrangementer
21/5 – Kristian Mayman, LMH – indsamling til DEM (UF – Jannie)
28/5 – Filip, indsamling til årsgaven (Karen Margrethe)
4/6 – Jens Ole Kristensen, ingen indsamling (Solvej giver besked)
11/6 – sangaften v. Judy og Arne, indsamling til Bethania (Erik)
18/6 – Sprint, indsamling til IM (UF – Jannie)

4a Årsgaveindsamling
Else giver besked om indsamling 28/5 og om kvitteringer. Erik sørger for at skaffe 
kuverter.

4b Udflugt
16/6 – Frode og Anne Marie står for den og har styr på den.

4c Sct.hans aften
23/6 – Hos Else og Niels. Vi skal finde en taler. Og så skal vi have lavet nogle 
flere sanghæfter.

5. Nedsættelse af udvalg for møderækken 
Et udvalg skal nedsættes.

5a ændre dagene til tirsdag, onsdag og torsdag i 2014
Vi har haft den oppe og syntes ikke det var en god idé.

5b taler til møderækken 2014
Vi har sendt forslag til udvalget, der finder talere.

6. Nedsættelse af udvalg for Bethanialejren 



Et udvalg bliver nedsat.
6a taler til lejren 2014

Vi har sendt forslag til udvalget, der finder talere.
7. Økonomi 

Vi beslutter at plante noget efeu ud mod naboen, hvor der i øjeblikket står et ramponeret hegn. Den 
kan stor set passe sig selv, skal bare studses lidt og stoppes lidt ind.

8. Nye sangbøger
Man kan få 35% rabat, hvis vi bestiller samlet inden 5. juni. 
Vi aftaler at annoncere i Bethania, at man kan købe en sangbog privat med til rabatpris, hvis man 
bestiller den sammen med Bethanias sending. 
Vi aftaler at bestille 60 almindelige og 20 med noder til Bethania. Derudover skal vi have 
melodibogen.

9. Åndeligt mål for 2013
Vi snakker om forskellige idéer.

10. Inspirationsaften
En sådan inspirationsaften, som vi havde i januar 2012, kan man godt have for tit. Der må gerne gå 
nogen tid imellem. 
Vi drøfter forskellige idéer.

11. Næste bestyrelsesmøde
26/6 hos Karen Margrethe klokken 19.

12. Eventuelt
Henrik og Susanne har overtaget arbejdet med at revidere adresselisten.

Susanne er kommet med i Bethaniaaften-udvalget.

Der er kommet meddelelse fra Kaj Lund om sommerlejre mv. for børn. Vi aftaler at lægge dem ud.

Vi har før snakket om at lave en kaffekasseliste for et halvt år ad gangen. 100 kr dækker et halvt år. 
Nogle har ikke råd til en engangsudskrivning på 100 kr, men kan bedre klare de 5 kr om ugen. 
Kaffebetalingen skal ikke være en hindring for at komme i Bethania. Vi aftaler at hænge en liste op 
for efteråret 2013 ogunderstrege, at det er ganske frivilligt, og hvis folk synes, det vil være en hjælp. 

CD’ere
Der er problemer med at finde nogen til at overtage arbejdet med at skrive på coverne. Man kunne 
sætte dem i plastiklommer i stedet og sætte en dymolabel på. Vi aftaler indkøbe nogle 
plastiklommer og sætte håndskrevne etiketter på samt indkøbe kurve til at lægge dem i, som kan stå 
i reolen. Den, der optager mødet, kan skrive etiketterne. 

Solvej stopper i Bethania her til sommer, og Bente, der er førstesuppleant, skal derfor spørges om at 
træde til. 


