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Sted: hos May-Britt               

Deltagere: Lona, Pia, Jeanette, May-Britt, Eva, Tine, Linette

Fraværende:  

Referent: Lona

1. Godkendelse af referat – skal underskrives: 

underskrevet.
2. Siden sidst:

Grøn boble:
kan evt. bruges til et klistermærke der skal være simpelt og overskueligt, som en reklame for 
foreningen.
Udlevering af forretningsorden:
udleveret.
Folder om sygdom:
folder lavet, sendes til foreningens mail og lægges på HJ
Cykelmekaniker:
Lona laver et opslag, May-Britt sender det ud.

3. Formand:

ideer til medlemsfordele: 
Vi diskutere hvilke ting, vi som forening kan tilbyde vore medlemmer. Vi vil gerne tilbyde noget, 
som medlemmerne ikke kan få andre steder. fx. kontraktforslag, trivselsskemaer og materiale til 
overlevering til børnehave
Gamle bilag er fundet og opdateret: 
Disse er opdateret og bliver lagt på hjemmesiden.
Punkter til dagsordenen:

Alle skal melde ind med de punkter der, de har til mødet.

4. Kasserer:

Indestående i banken:    76.424,54
Kvitteringer:   Afleveret.

5. Politisk:

Ny regering:
Vi skal ha fundet ud af hvem der sidder med vores område. Mattias Tesfaye er ny minister for 
vores område. Lona finder ud af hvem der sidder i ministeriet.
Landsforening:
Hvem deltager i mødet d. 4. marts på Fyn:Indtil videre deltager May-Britt og Eva, Pia og Lona 
finder ud af om de kan deltage.
Spørgeskema fra landsforeningen: Vi beslutter, at vi ikke vil sende ud, da vi ikke finder det 
relevant.



                                                                                                                            CVR nr. 34 55 26 06

 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. Januar 2023

6. IT-ansvarlig:

Status på hjemmesiden+ antal medlemmer:
138 har gentegnet og der er løbende gang i kontingentbetalinger.
Husk sidste frist for kontingent betaling er den 20. Januar 2023

Ny tekst til hjemmesiden:
Vi har kigget på hjemmesidens tekst og vil gerne ha fornyet og tilskrevet en del information.
Velkomstfolder:
Det samme gælder for velkomst folderen, vi skal ha´ reklame i omløb og vil gerne have en rød 
tråd i alt materialet. Linette og May-Britt kigger igennem og retter til.
Tine og Jeanette får gennemgang i brugen af gmail.
opfølgning på drejebog vedr. facebook: videre til næste møde, Eva.

7. Reklame:

Reklame på håndbold sæder:

Lona forhører sig om hvordan og hvorledes det fungere og hvad det koster.

Stafet for livet:

Datoen for i år er lørdag d. 26. august i kildeparken. Pia undersøger og finder ud af det.

8. Arrangementer

Status på  arrangementer:
Førstehjælp - både nyt og opfølgende, 
Årsoversigt: Tine og Jeanette laver e årsplan med de arrangementer de finder relevante.
Tema aften med udformning af kontrakt: May-Britt står for dette arrangement, som bliver d. 2/2-
23

9. Nyhedsmail:

Der sendes ingen.

10. Evt.:

             Vi skal ha´kontakt til kommunen vedr. om børnehavestart ændres pr. 2024.
Vi skal på næste dialogmøde vende overleveringer med kommunen. da flere af vore medlemmer 
møder modstand ved overleveringer til børnehaver.

l Næste møde: 
Torsdag . 9. marts 2023 kl. 18.00 ved May-Britt.


