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                                                                                Middelfart, den 10.01.22 
 
 

Referat  
Bestyrelsesmøde  

 i Fælleshuset 
01.02.22 kl. 14.00 

Deltagere: 
Bestyrelsen: 
Inger Alexandersen 
Annelise Skyttegaard 
Marianne Skov Larsen 
Agnete Oehlenschlæger 
Dorte Hecter 
Leif Dahl Christensen fra bestyrelsen 

Pkt. 1 
Godkendelse af referat fra sid-
ste møde den 07.10.2021. 
 

Alle fremmødt 
Referatet godkendt 

Pkt.2 
Punkt 20 fra fællesmødet 
Bilag medsendt. 

Bestyrelsen bliver som den er, med 
det antal. 
Konklusionen taget til efterretning 
 

Pkt. 3 

a. Ansøgning om penge, 
Budget og afregning. 

b. Arr. i 2021. 
c. Overslag om arr. i 2022. 
d. Årsregnskab 2021(bliver 

omdelt i postkasser) 
Kontoudtog, som viser 
aktuel beholdning. 

e. Status på beholdning af 
drikkevarer 

f. Mobil Pay konto 
g. Afregningsbilag ved ar-

rangementer uddeles 
 

a: Ansøgningen skal på ens an-
søgningsskemaer. H og S skal sø-
ges inden det sættes opslag med 
egenbetaling op. Afregningen skal 
sendes senes en uge efter afhol-
delsen. 
b-c:Britta og Inger laver et budget 
over arr. i 2022. 
d: Årsregnskabet er revideret og 
sendt til Civica. 
Status på kontoudtoget: Dec. 2021 
var der 17.301,74. Derudover  
10.000kr. indsat fra afd. 128. 
e: Britta laver en status på drikke-
varebeholdningen.  
f: Mobil Pay er afmeldt, da den er 
meget dyr i gebyr. Så fremadrettet 
er det kontanter eller indsæt på 
konto nr. til H og S konto. 
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g: Der blev uddelt ansøgnings og 
afregnings skema som skal bru-
ges. 

 Pkt. 4 
Generalforsamling og evt. ved-
tægtsændringer. 
 

Generalforsamlingen bliver den 
28.03.2022 kl. 15.00. Dagsorden 
udsendes. Ingen vedtægtsændrin-
ger. 

Pkt. 5 
Eventuelt. 
Generel kommunikation i besty-
relsen. 

Ansøgning til sang og musikaften. 
Ved arr. en egenbetaling på min. 
25 kr. Dato kommer senere 
Sving Jazz en egenbetaling på 25 
kr. Dato kommer senere. 
Svar tilbage når der kommer noget.  
Send til hele bestyrelsen. 
Brug en god tone og kommunika-
tion i bestyrelsen. 

 

Referent: Marianne 


