
Bestyrelsesmøde Referat  
 
Til stede: Claus, Amalie, Berit, Linda, Erik, Anja, Nanna 
Dato: 06.09.2021 kl.19-21 
 

Agenda Kommentarer / beslutninger  Ansvarlige 
1. Gennemgang af dagsorden … Referatet fra sidste møde er godkendt Linda 
2. Budget/regnskab Claus: Regnskabet er godkendt af forrige bestyrelse, budget samme som udsendt 

af tidligere bestyrelse. Sano-konti er låst indtil overdraget helt til den nye 
bestyrelse. Claus, Kasserer og Linda, Formand bliver begge fuldmagtshavere til 
Sano-konti. 

Linda og Claus 

3. Sager til behandling Der var tre sager til behandling  
4. Telefon til bestyrelsen Linda: Formand/Bestyrelse skal bør have en arbejdstelefonnummer. Hvilket beløb 

står der til rådighed for dette? Regnskabet tjekkes. 2000 kr årligt er tlf regnskabet  
Linda 

5. Opfølgning på opgaver 
 

Linda: de vigtigste opgaver som vi aftalte sidste gang –  
5.1 Mailliste vs. Fysisk post – hvilke haver har ikke mail/ønsker ikke mail  
5.2 Invitation til præmiefest, Claus står for maden, Linda og Claus sørger for 

gaver, borddækning mv. Dette diskuteres og Linda tager noter. 
5.3 Festhus: Erik har skrevet udkast til udlejning af festhus.  
5.4 Nøgler: Berit og Linda har udleveret nøgler og vil skrive en procedure ned 

for dette.  
5.5 Kontortid diskuteres: 11-11:30 – Linda kommer alle de sidste søndage i 

sæsonen. Claus og Anja kommer også næste søndag d.12.sep. 
5.6 Billeder til opslag – hvem laver hvad i Sano og hvor skal det hænge? 

5.1 Linda 
undersøger 
hvilke haver 
skal have post 

5.2 Berit og Nanna 
skriver 
invitation og 
sender ud 

5.6 Alle – skal 
sende et 
profilbillede til 
Linda inden 
torsdag d.09.09.21 

 



6. Forretningsorden Linda: en forretningsorden skal være et levende dokument som bør revideres. 
Linda noterer det vi kommer frem til. Dette følger vi op på på næste møde 
d.16.09.2021. 

 

7. Næste møde Næste møde: torsdag d.16 (men Anja og Erik kommer ikke) – i festhuset 
Næste-næste møde tirsdag d.21. (Amalie kan ikke) – festhuset 

 

8. Evt. Alle godkendes via nem-id som bestyrelsesmedlemmer til Nordea  
 


