
 
 

Hygge og Samvær                      
Aktivitetsforeningen 

 
                                                                                Middelfart, den 09-09-2020 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde, den 6. maj 2019 kl. 11.00 i Fælleshuset 

 
Deltagere: 
Keld Petersen 
Evin Eggert 
Inger Alexandersen 
Britta Fich Christiansen 
Jutta Storm 
Annelise Skyttegaard 
 
Afbud fra Dorte Hecter 

Pkt. 1 
Budget 2020 
 

Keld bød velkommen og meddelte, at 
Dorte havde bedt om at træde ud af 
bestyrelsen. Der var enighed om, at hun 
kan vende tilbage, hvis og når hun føler for 
det. Annelise, som er 1. suppleant, er 
indtrådt og varetager opgaven som 
sekretær. 
 
Derefter gik man over til at behandle 
budgettet for 2020. 
 
Regnskabet år-til-dato blev omdelt og 
kommenteret. Der var ønske om, at der 
også medfulgte noter, så aktivitetskontoen 
kunne bedømmes. Det blev vedtaget. 
 
Derefter omdeltes et forslag til 
budgetindstilling til afdelingsbestyrelsen.. 
 
Inger og Keld havde forinden gennemgået 
de seneste 2 års regnskaber for af skabe 
overblik over forbruget. 
 
Ved at fradrage udgifter og indtægter fra 
jubilæumsarrangementerne og gløgg, viste 
resultatet at det årlig forbrug var ret ens, og 
at der faktisk er behov for et tilskud på ca. 
12000 kr. årligt, hvilket vil blive tilsendt 
afdelingsbestyrelsen. 
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Pkt. 2 
Oplæg til invitation til 
beboerne i afdeling 129 
Teglgaardshaven 

Punktet blev drøftet efter pkt. 3. 
 
Et forslag til input på fællesmøde blev 
drøftet. Forslaget går på at invitere 
beboere fra afdeling 129  til vore musik- og 
foredragsarrangementer  o.l. for at styrke 
vores indtjening. Grundlaget til det er den 
faldende tilslutning ved nogle 
arrangementer 
 
Der var enighed om at forslaget skal stilles 
til fællesmødet. 
 
Da der har vist sig en større uenighed om, 
at lade afdeling 129, Teglgaardshaven, 
gøre brug af vore udendørs fællesarealer, 
blev det besluttet, at Keld  inden 
fremsendelsen til fællesmødet tager 
kontakt til formanden for afdeling 129 med 
henblik på at høre om de er interesserede i 
et tilbud. 

Pkt. 3 
Samtykkeerklæringer 
for bestyrelsens 
anvendelse af e-mail 

For at bestyrelsen kan kommunikere med 
hinanden internt  og have mulighed for at 
give og læse svar, har alle 
bestyrelsesmedlemmer underskrevet en 
samtykkeerklæring. 

Pkt. 4 Eventuelt  
Britta nævnte, at vi kunne risikere et gebyr 
fra sparekassen vedrørende hvidvaskning. 
Vi afventer et eventuelt krav. 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 


