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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 7/2015 

Dato og tid: 2/11 2015 kl. 13.00 

Sted: Agerskov Kro & Hotel 
Hovedgaden 3 
6534  Agerskov 

Bemærk: Afholdes umiddelbart efter 
afslutning på seminar. 

 
 

    



Dagsorden 
Møde 7/2015 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

Pkt. 2  Evaluering af seminar. 
Bestyrelsen beklager det store frafald, som hovedsageligt skyldes 

sygdom. Pengene på værelser der ikke kan afbestilles er lidt kedelige at 

betale. 

Det bør undersøges om det manglende antal deltagere skyldes 

arbejdspresset eller om der er formen/tiden der skal ændres. 

Ved et evt. kommende seminar forventes det at forsætte denne 

uformelle form, dog lidt mere struktur på dagsordnen. Man kunne også 

forsøge at ændre antallet til et mindre antal fx 20. 

Alle var enige om at alle har fået rigtig meget ud af hele seminaret. 

Dennis rundsender referatet fra seminaret. 

Næste gang kunne man forsøge med en personlig invitation. 

Pkt. 3  Personsag. 
Personsagen med XXX blev diskuteret efter de sidste dages e-mails. 

Endvidere har der været foretaget mange over 20 opkald om natten til 

Jarl Udsen og Ejnar Korsgaard Nielsen fra et hemmeligt nummer. 

Grunden til at mistanken kan bestyrkes mod XXX er at der imellem 

disse opkald har været opkald fra XXXs telefonnr. 

Der var enighed om at bestyrelsens beslutning fastholdes. 

Pkt. 4  Ny mødedato. 
Formanden udarbejder i samarbejde med sekretæren en mødeplan for 

2015, som udsendes senest d. 10/12 2015 

Pkt. 5  Evt. 
Bestyrelsen har besluttet at Anne Mette Christensen overdrages 

ansvaret for kassererjobbet. Alle eksisterende adgange til foreningens 

konto annulleres. Der oprettes adgang til kontoen for Anne Mette 

Christensen og Dennis Kron Pedersen. 

Stefan orienterede om manglende indbetalinger fra medlemmer. 

Størstedelen er pga. skiftet fra Falck til BIOS og Responce. Der er ca. 350 

medlemmer 

Mødet blev hævet kl. 14.30. 

 
  



Dagsorden 
Møde 7/2015 
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Underskriftsark 
 

Jarl Udsen 
Formand 

 

Lisann Hald Lauber 
Næstformand 

 

Stefan Junker Pedersen 
Kasserer 

 

Dennis Kron Pedersen 
Sekretær 

 

Henrik Villsen Andersen 
RL-repræsentant 

 

Thomas Holm 
Bestyrelsessuppleant 

 

 


