
Referat af styrelsesmøde den 08.01.2020 
 

Tilstede ved mødet: Else, Finn, Tove, Anita, Alice og Anette 

 

Året der gik, hvad gik godt og hvad gik mindre godt? 

I 2019 er der gennem ført 5 arrangementer og med ok deltagelse fra vores medlemmer. Der 

blev aflyst 2 arrangementer på grund af for få tilmeldingerne. 

 

Gennemgang af aktivitetsplanen for 2020, evt. rettelser (er medsendt). 

Aktivitetplanen for 2020 gennemgået og der blev lavet nogle få rettelser. Styrelsesmøderne er 

planlagt for hele året. Annonce for årsmøde den 24. marts 2020 er lavet. Forslag om evt. at 

lave et besøg i efteråret til det ny Holmegård, er en god idè, såfremt andet arrangement 

udgår. 

 

Er der nogen der ved at de ikke vil deltage i SL seniortræf? Udregning af ca. beløb 

vedr. tranport og samkørsel til seniortræf. 

P.t. vil alle gerne deltage i seniortræf denne gang i Roskilde den 17. – 19. august 2020. Er 

blevet beregnet transport i forhold til samkørsel fra henholdvis Sydhavsøerne og Næstved.  

 

Skal vi have en suppleant i bestyrelsen? 

Der var fremkommet et forslag fra et styrelsesmedlem om det i fremtiden kunne være 

fornuftigt med en suppleant tilknyttet bestyrelsen ved f.eks sygdom m.m. blandt bestyrelsen.  

Dette skal der tænkes over, om der er behov for og derfor blev der ikke besluttet noget vedr. 

emnet, men tages op igen senere. 

 

Har Finn talt med Lisbeth om vores deltagelse i kredsbestyrelsesmøderne? 

Finn og Lisbeth har aftalt, at han fremover deltager om eftermiddagen i kredsbestyrelsemødet. 

Lisbeth så ellers gerne, at Finn deltog ved hele mødet. Hun pointerede, at det også var vigtigt 

at vi (seniorer) kommer med input på mødet bla. med vores erfaring m.m. i forhold til 

dagsorden. 

 

Lisbeth efterlyste, at vi skulle være mere konkrete med udgifter til bla. Transport, når vi 

fremsendte vores budget. Det må vi huske at gøre bedre i fremtiden. 

 

Næste møde den 04.03.2020 kl. 10.00. 

 

Referat den 22.01.2020 

Anette Spandet 


