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                                                                                Middelfart, den 26-10-2020 
 
 

Referat 
Bestyrelsesmøde fredag den 23. oktober 2020 kl.14.00 

Deltagere: 
Keld Petersen 
Inger Alexandersen 
Annelise Skyttegaard 
Marianne Skov Larsen, udpeget af afdelingsbestyrelsen 
Jutta Storm 
Dorte Hecter, suppleant 
Nete Oehlenschlæger, suppleant 
Evin Eggert, inviteret 
 

Pkt. 1 Meddelelser 

Keld bød velkommen. Der er stadig ikke den 
store aktivitet som følge af coronaen  
En særlig velkomst til Marianne. Samtidig 
takkede han Evin for det arbejde han havde 
lagt i bestyrelsen som tidligere udpeget af 
afdelingen. 

Pkt. 2 Regnskab 

Status er at kassebeholdningen p.t. udgør ca. 
17000,00 kr. 
 Keld havde lavet et udkast til et regnskab, 
hvori øl, vand og vin indgår.  
Annelise oplyste, at hun havde optalt den 
nuværende beholdning. Hun havde endvidere 
hældt de sodavand ud, som var blevet for 
gamle. Tabet bogføres til indkøbspris. 
 Efter ønske fra afdelingen har Marianne også 
fået koden til køleskabet. 
Som følge af de få aktiviteter hen over året på 
grund af covid-19 foreslog Nete at vi til jul gav 
en vingave til alle lejligheder. I stedet for 
vingave foreslog Evin, at vi gav et gavekort, 
da det sikkert ikke er alle, der er 
interesserede i vin. 

Pkt. 3 
Opsamling siden 
generalforsamlingen 

Punktet om indarbejdelse af drikkevarer i 
regnskabet blev behandlet i forbindelse med 
status for regnskab.  
Da coronarestriktionerne er forlænget til 
2.januar, vil det ikke være muligt at afholde 
vinsmagning, Mortensaften, julefrokost og 
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gløgg og æbleskiver, der indkøbes derfor kun 
øl som vanligt. Derfor ingen juleøl i år, da de 
ikke vil blive drukket. 
Vi drøftede en ændring til vedtægternes § 7 
om det ville være nemmere, at få beboere til 
at stille op til bestyrelsesposter, hvis 
formanden blev valgt direkte af 
generalforsamlingen, som det er tilfældet ved 
valgene til afdelingsbestyrelsen. 

Pkt. 4 Eventuelt 

Jutta foreslog tiltag, så vores fællesskab 
styrkes, eventuelt ved at invitere en 
foredragsholder, som kunne give en ny 
indgangsvinkel. 
Da tilslutningen til arrangementer har været 
dalende drøftedes en flytning til om 
eftermiddagen med efterfølgende spisning. 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


