
 1 

  
 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET  

TIRSDAG DEN 8. MARTS 2022 kl. 14:30 

 PÅ ”KONTORET” I KULTURHUSET 

 

1. KONSTITURERING JFR. VEDTÆGTERNES §9  

• Evaluering af generalforsamlingen 

• Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter 

generalforsamlingen.  

• Underskrivelse af de nye vedtægter 

 

BESLUTNING: 

Vi kom ikke uden om at betegne den afholdte generalforsamling som 

vellykket. 

Egon laver pressemeddelelse om generalforsamlingen 

Bestyrelsen konstituerede sig – så alt er ved det gamle. 

Alle skrev under på de nye vedtægter. Jesper havde skrevet under 

inden bestyrelsesmødet 

 

2.  PLANLÆGNING AF KOMMENDE AKTIVITETER 

Kommende arrangementer er: 

A) Livestreamingsarrangementer 

   Til Livestreamingsarrangementerne er der nu følgende  tirsdage den: 1/3, 

15/3, 29/3 26/4 alle kl. 18:45.  

B) Samarbejde med DUI/Leg og Virke om eSport.  
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John har givet følgende datoer for arrangementet eGaming for 

de mindste børn: 18. januar, 8. februar og 22. marts 2022. Er der 

nyt fra Jesper og Signe? 

       

C)Foredrag med Holger K. Nielsen:  

• Et underholdende foredrag om en politisk karrierer over 40 år 

• En ærlig fortælling om egne sejre og nederlag 

• Er et enestående indblik i det maskinrum, hvor magten udøves og 

idealer udmønter sig. 

Udsat fra sidste møde. 

 

BESLUTNING: 

Ad. A) Alt kører efter planen, og vi glæder os over stadig større 

tilslutning. 

Ad B) Udsat til Jesper deltager 

Ad C) Foredrag med Holger K. Nielsen blev fravalgt. Lotte informerede 

om inspirationsmulighed via www.Athena.dk  

Agnete har fuldmagt til at lave aftale med Thomas Uffesen. 

Egon erindrede også om Arne Mariager. 

Der blev omtalt samarbejde med biblioteket om film for børn. 

Der var stor enighed om at overveje arrangementer lidt i retning af 

”Liselottes Krogagers Kaffesalon”. Måske med 

eftermiddagsarrangementer f.eks. hvert halve år og med titlen ”Muntre 

Munkeboere” (eller Halløj i Munkebo). Det viste sig ovenikøbet at 

Agnete er habil klaverspiller og kan akkompagnere de optrædende. Der 

var måske også en idé at tale med Jørgen Lunde og hans musikere om 

evt. deltagelse. 

Derfor var der enighed om inspirationstur til ”Krogagers Kaffesalon” 

for hele bestyrelsen den 10/4. Egon vil bestille gruppe billet. Framelding 

til Egon absolut straks! (Agnete har desværre forfald) 

 

 

 

 

http://www.athena.dk/
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3. Planlægning af dialogmøder  

Der er ikke flere planlagte dialogmøder.  

Der er behov for drøftelse af nye tiltag 

              

         BESLUTNING: 

         Blev behandlet under punkt 2 

 

 4. To do – liste 

 I forhold til allerede aftalte arrangementer er det ønskeligt med en  

 klar rollefordeling om indkøb, opsætning, billetsalg, markedsføring  

 etc. 

 På sidste møde udleverede To do – liste, som skulle drøftes igen, når  

               Vi er en fuldtallig bestyrelse 

  

 BESLUTNING 

 Udsat – men det blev understreget, at der før    

                arrangementsafholdelse skal udfyldes/aftales to do-liste 

 

4. EVT. – HERUNDER NÆSTE MØDE 

Efter aftale med Jesper bliver næste møde 

Mandag den 21. marts 2022 kl. 10  
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