Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde den 3. februar 2014
hos Erik Eriksen
1:Indledning:
Efter Erik havde indledt var der fællesbøn.
2: Godkendelse af referat:
Underskrevet.
3: Forløbne møder:
Vi havde en evaluering af de møder der har været afholdt siden sidste bestyrelsesmøde (02.01.2014).
4: Kommende arrangementer:
4. februar: Bibelundervisning; Kurt Dalsgaard, Mødeleder: Chr. Mølgaard
11. februar: Jens Henrik Jakobsen, Mødeleder: Seniorudvalget
18. februar: Kai Lund, Mødelederteam
4. marts: Bibelundervisning; Jonas Kjøller‐Rasmussen, Mødeleder: Karin Christiansen
22. februar: Familiekonference i Bethesda.
5: Generalforsamling/årsfest:
‐ Spisning kl. 18:00: Karen Margrethe og Gitte
‐ Velkomst og indledning: Jannie
‐ Ordstyrer: Bestyrelsen foreslår: Lisa Jensen
‐ Referent: Bestyrelsen foreslår: Susanne Sønderby Jensen
‐ Formandsberetningen:
Derefter vil der være mulighed for åbne spørgsmål. Herefter vil vi prøve at lægge op til spørgsmål eller
forslag
Bestyrelsens forslag til drøftelse ved bordene:
‐ Er der nogle der benytter sig af at låne CDere med hjem?
‐ Er der nogle der benytter sig af at læse IMT, der bliver leveret til Bethania?
‐ Hvordan kan vi blive mere synlige?
‐ Kan vi gøre Bethania til et endnu bedre sted – hvordan?
‐ Hvad synes du der skal til for at du føler større engagement i Bethania
Opsamling ved ordstyreren
‐ Kassererens beretning:
Derefter vil der være mulighed for åbne spørgsmål. Herefter vil vi prøve at lægge op til spørgsmål eller
forslag
Bestyrelsens forslag til drøftelse ved bordene:
‐ Indsamlings hyppighed til Bethania/På fastlagte tider?
‐ Betaling af kaffepenge f.eks. halvårligt?
Opsamling ved ordstyreren

Ny kasserer:
Søren Madsen har sagt ja til kassererposten efter generalforsamlingen.
6. Valg til bestyrelsen:
Jannie og Bente er på valg. Jannie ønsker ikke genvalg.
Gitte Rasmussen har sagt ja til at stille op og der er d.d. ikke indkommet andre forslag til kandidater.
7. Valg af suppleanter:
Anni Hougaard og Maria Lange Kirkegaard har sagt ja
8. Valg af revisor:
Preben Schousbo fortsætter som revisor
Ely Jensen, fortsætter som revisor suppleant
9. Mødelederteam:
Der er en liste i listen over mødelederopgaver.
Jannie og Filip Skjerning er tovholdere.
10. Talerforslag 2015:
Der er en liste, så de forskellige udvalg kan benytte den.
11. Eventuelt:
Opvaskerlisten fungerer ikke når man selv skal skrive navne på:
Det er de samme mennesker, der vasker op meget ofte, fordi der konstant mangler folk på listen. Aase
Christensen vil blive spurgt om at udfylde listerne med navne ligesom tidligere.
Kontakt til Ethioper missionen:
Efter Solvej Slouborg stoppede i bestyrelsen er der ingen kontakt her til. Anne Mette Kamstrup har sagt ja
til den opgave.
Mødelederopgaver:
Der er udarbejdet en liste over mødelederopgaver, der bliver sendt ud til de enkelte udvalg.
Power Point:
Søren Madsen spørges om han har ”brugsanvisning” klar
Bedelister:
Opdateret til foråret 2014
Nye sangbøger:
Når de nye sangbøger kommer, vil vi prøve om der er nogle sang og musik kyndige, der vil hjælpe os med
at lære de nye sange. Måske hvis vi har: Månedens sang.
Vi sluttede ved at bede Fader vor.

