
 Referat bestyrelsesmøde søndag den 06.06.21 
  
1. Valg af kasserer 
Ulla Nyborg har den 2. juni meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at udtræde af 
bestyrelsen. Der er på den baggrund indkaldt til bestyrelsesmøde med henblik på 
besættelse af posten som kasserer og fordeling af de opgaver, der hidtil er 
varetaget af Ulla.  Da Flemming Larsen ikke har mulighed for at indtræde i 
bestyrelsen, og der er i øvrigt er opbakning til det fra hele bestyrelsen er ny 
konstituering besluttet til  
 
Formand Jakob Sten Andersen,  2 år 
Næstformand Palle Møldrup, 1 år 
Kasserer Rikke Schultz, 2 år 
Sekretær Solveig Jensen, 2 år 
Mette Rosenkjær, 1 år 
Ove Hagsten, 2 år 
Marianne Holm, 1 år 
Flemming Larsen, suppleant.  
 
2. Fordeling af opgaver 
1. Kasserer 
Rikke varetager med hjælp fra Palle, Jakob og Flemming opgaven som kasserer. 
Rikke og Flemming gennemgår de overdragede dokumenter fra Ulla.  
2. Medlemstegning, -lister og -opkrævning 
Opgaven med tegning af medlemmer, ajourføring af medlemslister og opkrævning 
skal løses på anden vis.  
Solveig har undersøgt mulighed for support, det aftales at alle ser på disse to 
løsninger www.foreninglet.dk og www.minforening.dk. Flemming har kig på et par 
mere virksomhedsrelaterede løsninger. 
Mette varetager indtil videre tegning af medlemsskaber. 
Alle kigge på løsninger der kan hjælpe os med opgaven. 
3. Hjemmeside 
Solveig overtager hjemmesidearbejdet, dog med det forbehold at det er en ny og 
ukendt opgave. 
4. Booking af lokaler 
Solveig overtager opgaven, der er aktuelt ikke udviklet system eller løsning for 
denne. Vi går efter en løsning der kan sikre booking og betaling online. 
Jakob sørger for ændring af adgang ved bank samt virk.dk.. 
5. Skiltning 
Mette undersøger mulighed for skiltning x2 Landevejen ved Jordløse Møllevej, ved 
Indkørsel samt facade. 
6. Logo 
Er udarbejdet af Louise Skjødt og ejes af foreningen. Solveig har en fil med logo, 
som kan benyttes af alle. 
7. Adgange 
Jakob sørger for at Rikke anføres som kasserer i bank og virk.dk 
Alle opmærksomme på om der er andre steder navnet skal ændres. 
8. Mobilpay 
Er endnu ikke etableret til Landsbyens Hus, kører aktuelt gennem arkivet, der skiftes 
til forsamlingshuset konto frem til vores egen er klar. 
 
3. Evt. 
Palle har fået tilbagemelding fra LAG MANK, som har indstillet ansøgningen til Bolig 
og planstyrelsen, det er endnu for tidligt at lade propperne springe – men absolut 
gode tegn. Udgifter og timesedler, relateret til projektet, kan indgå fra den 
17.05.21. Ansøgningen forventes færdigbehandlet 22. juni.  
 
EM i fodbold kører planmæssigt, der er skaffet skærm,  
Jakob og Ove sørger for opsætning og test af adgang, visning torsdag den 10.06. 
 
Næste bestyrelsesmøde 13. juli 
Vigtigt at vi får præsenteret os for hinanden som det første ved dette møde. 

 

DATO: 6. juni 2021 

Kl. 13.00 

 

STED: 

Landsbyens Hus 

 

 

DELTAGERE: 

 

Jakob Andersen, formand 

Palle Møldrup, næstformand   

Rikke Schultz, kasserer 

Solveig Jensen, sekretær 

Ove Hagsten (telefon) 

Mette Rosenkjær 

Flemming Larsen, 2. suppl (telefon) 

 

Afbud:  

Marianne Holm Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 
Landsbyens Hus 

http://www.foreninglet.dk/
http://www.minforening.dk/

