
 

 

 
 
Bestyrelsesmøde d. 19. februar kl. 19.45 - 22.00  
 
Vært:  Kent 
Vært historik 

Dato 6. marts 12.april  19. juni 16. aug 9. okt 18.december 29. januar 19. februar 

Vært Kell Jeanette Camilla Henrik Ulrik Lone Jan Kent 

 
Til stede var: Lone, Kell, Kent, Jeanette, Ulrik. 
Referent: Jan 
 

1. Regnskab 2018 – Kell 
Ad.  1.    Kell gennemgik udkastet til regnskab for regnskabsåret 2018. Tallene krævede lidt mere forklaring end normalt, da 
omlægningen af regnskabsåret medfører, at der er et par ekstra måneder inkluderet denne gang. Regnskabet ser tilfredsstillende 
ud, hvilket overvejende begrundes med generelt mindre udgifter og større indtægter end forventet.  
Regnskabet finpudses med de sidste justeringer inden den endelige regnskabsaflæggelse. 
 

2. Budget 2019 – Kell 
Ad.  2. Det endelige budget udarbejdes i de kommende dage og forelægges bestyrelsen til kommentering. 
 

3. Generalforsamling - Lone 
a. Pan præstation 
b. Næste års bestyrelse og suppleanter 

i. Formand: Lone villig til genvalg 
ii. Bestyrelsesmedlem: Camilla genopstiller ikke 

iii. Suppleanter : Jeanette og Henrik er villig til genvalg 
iv. Revisor: Hans Bloch er på valg,  genopstiller ikke. 

Ad. 3a. Emner til Pan Præstationen blev vendt, og Lone laver opslag til hjemmesiden hvor medlemmerne opfordres til at komme 
med forslag til deres kandidater.  
 
Ad. 3b. Da Camilla ikke ønsker at opstille til næste års bestyrelse, skal der findes en erstatning for hende. Jeanette opstiller til 
bestyrelsen, dvs. at vi kan forvente at mangle en suppleant. Endvidere skal der findes en erstatning for Hans Bloch, som ikke 
ønsker at fortsætte som revisor. 
 

4. Foller - Henrik 
a. Logo pris 
b. Betræk pris 

Ad. 4a. Henrik har undersøgt mulighederne for at få logo på Folleren. Han har indhentet et rimeligt tilbud, men der skal findes en 
person, som er i stand til at montere folien på bilen. 
 
Ad. 4b. Henrik har også undersøgt om man kan få lavet skåne betræk til sæderne i Folleren. Der er indtil videre ikke lykkedes at 
finde muligheder hvor prisen er acceptabel. 
 
 
Tak til Kent, som var vært for mødet i eget hjem, og i den anledning havde bragt den oven i købet hjemmelavede forplejningen op 
på et hidtil uset niveau. 
 
 
Næste møde er umiddelbart inden generalforsamlingen den 19. marts 2019 klokken 19:45 

  
 


