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Referat 
Bestyrelsesmøde 

 
 
 
 
 

 

Møde nr.: 4/2016 

Dato og tid: 29/11 2016 kl. 16.00 

Sted: Lille Flyvholmvej 14 
DK-7673  Harboøre 

Bemærk: Jarl Udsen og Niels Erik Dalsgaard er 
med som gæster. 
 
Medbring venligst sengetøj (komplet) 
og håndklæde 

 
 

    



Dagsorden 
Møde 4/2016 
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Pkt. 1  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra sidste møde. 

Beslutning: 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Pkt. 2  Personsag. 
Orientering om aktuel status på den verserende personsag. 

Beslutning: 
Der er indgået forlig i sagen. I forliget er der defineret følgende tekst: 

”I forbindelse med indgåelse af et forlig, hvor foreningen var sagsøgt, skal 
foreningen beklage at have ekskluderet sagsøger”. 

Som opfølgning på denne, udfærdiges en tekst vedr. etik og regler ved 
udsendelser. Denne offengliggøres også på hjemmesiden. Carsten udfærdiger 
teksten og konsulterer Hans Frederik Dydensborg mht. gode råd. 

Pkt. 3  Økonomi. 
Gennemgang af den aktuelle økonomi. 

Beslutning: 
Der står kr. 142.108,88 på kontoen pr. 1/11 2016. 

Jarl Udsen opfordrer til at få påtegning af revisor, så der kan søges større 
midler. Stefan tager kontakt til Mette Christensen for dette. 

Der sendes en kurv til Mette og revisoren for godt arbejde. 

Pkt. 4  Ny mødedato. 
Der skal aftales en ny mødedato. 

Beslutning: 
Næste møde er 1/3 2017 i Aalborg ifm. årsmødet i RL. 

Pkt. 5  Evt. 
T-shirts ønskes i mindre størrelse til pigerne, som udsendes. 

Der ønskes mindre fokus på merchandise, da der ikke rigtig er salg i det. Det 
resterende lager bruges til gaver m.v. Fremadrettet indkøbes der kun ting, som 
kan bruges internt, samt ved udsendelser. 

Der søges midler fra Kompetencefonden til finansiering af tur for udvalgte 
nøglepersoner til Kiev, Ukraine. 

Der ønskes større fokus på kommunikation med journalisten på Redderen, der 
er mange muligheder for at få omtale heri. Thomas Holm foreslår at 
journalisten kan komme med til fx Zimbabwe. 

Mødet blev hævet kl. 18:00. 

 
  


