
Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde d. 26. juni, 2013
Hos Karen-Margrethe, Morelvej 54, 2740 Skovlunde

1. Indledning ved Karen-Margrethe + bøn

2. Velkomst til Bente Madsen
Erik byder velkommen i egenskab af formand.

3. Valg af referant/ sekretær
Bente vælges enstemmigt til sekretær. 

4. Godkendelse af referat, opfølgning fra bestyrelsesmøde 15/5 og orientering
   4a. møderækkeudvalg v/ Jannie
Vi arbejder stadig på at få nedsat et udvalg.
    4b. lejrudvalg v/ Erik 
Et udvalg er nedsat.
    4c. inspirationsaften v/Karen-Margrethe
Vi arbejder videre med en inspirationsaften i januar i forbindelse med en Bethaniaaften. 
    4d. mødelederudvalg v/Jannie
Vi arbejder videre med at få nedsat et udvalg.
    4e. plantning langs hegnet ved Bethania /Erik
Noget af trådnettet er knækket og skal bindes op. Vi beslutter at sætte det på en arbejdslørdag. 
Der kommer en den 21. september, hvilket også vil være et godt tidspunkt at plante efeuen.
Referat godkendt.
5. Forløbne møder og arrangementer

Vi snakker om de forløbne møder og arrangementer.

6. Kommende møder og arrangementer 
6/8 – Bibelundervisning, Inger Margrethe Kofoed Svendsen – ingen indsamling
13/8 – Børge Haahr Andersen, DBI – indsamling til DBI
20/8 – Bibelaften v. Evangelisk Alliance – indsamling til Bethania
27/8 – Bethaniaaften, Johnny Thidemand – ingen indsamling
3/9 – Bibelundervisning, Søren Würtz – indsamling til DEM
10/9 – IM’s fødselsdag, Henrik Bøje – indsamling til IM
17/9 – Per Weber – indsamling til Ordet og Israel
24/9 – Bethaniaaften, Jonas og Rasmus – ingen indsamling

7. Orientering/Drøftelse om mødeplanlægning og kontakt til talere
Vi drøfter forskellige muligheder for ændringer i den nuværende ordning, der har vist sig ikke at 
være helt optimal, og beslutter at få et møde med mødeplanlægningsudvalget og høre dem.

6. Næste bestyrelsesmøde
Ons 28/8 eller ons 4/9 (eller evt. man 26/8) hos Erik.

7. Eventuelt



Solvej har nogle kassettebånd med undervisning fra Bethesdas formiddagshøjskole – om 
Bethania var interesseret i at have dem til udlån. Vi aftaler at de kan stå en måneds tid eller to 
se, om nogen er interesseret og ellers komme ned til genbrug.

Ivar har haft noget liggende i nogle mapper, der har med Bethanias hus at gøre – fra 
renoveringen mv. Det hører egentlig til samlet i Bethanias arkiver, hvor det vil blive bragt hen.
    


