
Referat Medlemsmøde 4. marts kl. 19 

 

Fremmødte medlemmer: 7 

1. Valg af mødeleder: Jette Mouritzen 

 

2. Valg af referent: Karen Bredahl 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

4. 2 minutters runde: 

Værkstederne er under opbygning i det tidligere butikslokale. Medlemmernes 

overnatningslokale bliver i samme afdeling. 

På arbejdsdagen blev der renset lyskasser og nogle af tagrenderne.  

Der er afholdt et podekursus. 

Vi forsøger at låne en tagstige af Claus, tømreren i Hemmed. 

 

5. Tilbagemeldinger fra bestyrelsen 

 

a. Vedtægtsændringer. Se bilag ”Forslag til nye Vedtægter – bestyrelsens forslag”. 

Bestyrelsen har forslag til nogle få ændringer i det forslag medlemmerne har indsendt. 

Debat: Kan medlemmerne bakke op om bestyrelsens forslag ? 

Kis ønsker at stille et andet forslag til vedtægtsændringer, som afskaffer både 

brevstemmer og fuldmagter. Desuden vil hun gerne beskrive en anden måde at 

stemme på, hvis man er fraværende til en generalforsamling. Forslaget skal udarbejdes 

snarest, da det skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Jette og Inki vil gerne deltage i udarbejdelsen af det. 

b. Nedsættelse af arbejdsgruppe til fjernelse af bed i gårdhaven. 

Dette arbejde sættes på opgavelisten til næste arbejdsdag. 

c. Bestyrelsen har godkendt B&B gruppens forslag til inddragelse af flere værelser. 

Taget til efterretning. Der mangler et køleskab og en ovn/kogeplade i tekøkkenet, inden 

det er funktionsdygtigt som B&B køkken for den nye afdeling. 

d. Ny prissætning af værelser i B&B. Se bilag ”Priser Djurs B&B”. 

Taget til efterretning. 

e. Generalforsamlingen:  
På valg er Kirsten Christensen, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen, Peter Danielsen.  

Ingen af disse ønsker at genopstille.  

På valg som suppleant er Karen Bredahl og Karoline Bergkvist Søgaard.  

Karen genopstiller. 

Valgproceduren gennemføres som beskrevet i de nye vedtægter.  

Taget til efterretning. 

 



6. Punkter på bestyrelsens dagsorden 

Der er ikke aftalt flere bestyrelsesmøder inden generalforsamlingen. 

 

7. Informationer fra diverse grupper: 

Der er foredrag om Gjerrildbanen den 6. marts.  

Senere vil der blive et foredrag om lægeurter med Mette Lotus. 

 

 

8. Evt. 

For fremtiden bliver der arbejdsdag hver anden lørdag. 

 

9. Næste medlemsmøde 

Der er ikke aftalt flere medlemsmøder inden generalforsamlingen. De vil blive fastsat så 

snart den nye bestyrelse har lavet sin mødekalender. 

 

 

Ref. Karen B 

 

 
 


