
Bestyrelsesmøde den 24.6.2020 

1. valg af dirigent 

Bente 

2. valg af referent 

Birthe 

3. Godkendelse af referat fra junimøde (Forslag: pr. mail af gammel bestyrelse). 

Godkendt at det godkendes pr. mail af gammel bestyrelse 
Birthe og Bente og Torben sikre at vi snakker sammen hvis der er ting der skal følges op på. 

4. Konstituering / fordeling af opgaver 

Se listen 

Lilje ansvarlig for medlemsplejegruppen vi skal finde 2 -3 medlemmer der kan være med 

Kristof går med. Søren kontaktes om erfaringsoverdragelse. 

Bestyrelsens opgaver er fælles opgaver. 

Presseansvarliges opgaver tages på et særskilt bestyrelsesmøde herunder hvordan vi håndterer 
arrangementer m.v. Punktet tages op igen på det møde. 

Medlemmer uden mail: Vi spørger Kim om han vil sende en mail ud til medlemmer der har domæner 
som har svært ved at modtage mails. (Birthe) 

Kristof bliver kontaktperson og får adgang til medlemssystemet samt overtager postkassen. 

OneDrive: Birthe opretter og giver rettigheder. Derefter er det et fælles ansvar. 

Torben er bestiller af Blegen og frivilligcenter. 

5. Efterårets møder 

Medlemsmøde om årsmøde den 18.8. kl. 18:00 med spisning. Helst i Blegen. 

Bestyrelsesmøder: 

Onsdag den 12.8 kl. 18:00 – Nakskov, Frivilligcentret 

Tirsdag den 15.9 kl. 18:00 – maribo 

Tirsdag den 6.10 kl. 18:00, Frivilligcenter, Nakskov 

Tirsdag den 10.11 kl. 18:00, Maribo 

Onsdag den 2.12 kl. 18:00, Frivilligcenter, Nakskov 

6. Hvordan får vi en god plan for kommunevalg 2021 

Evalueringsrapporter, planer osv. Birthe skriver til Søren. 

Vi sætter punktet på næste bestyrelsesmøde – input om hvordan vi kommer i gang med planen – 
håber vi på. Birthe og Bente deltager i kommunal konference 15/16 – august. 

7. Info og aktiviteter 

7.a. Campingvognen 

Der har været en henvendelse fra en vil bruge den som hønsehus. Birthe kontakter Kirsten og Erik 
om at tømme de sidste ud og svare på henvendelsen med at Ø og navn SKAL males over. 

Lilje fortalte at der var svaret på henvendelse vedr. tidsfrister rehabiliteringsteamet. Alt fra ½ år til 3 
mdr. Mange vil ikke stå frem. 

7. evt.  


