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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts 2020.
kl. 10.00 på kredskontoret.

1. Godkendelse af referat fra den 8.januar.
Referatet godkendt.
Referatet fra generalforsamlingen ændres, så der står, at såvel 7. 
bestyrelsesmedlem som de 2 suppleanter står som vakante poster indtil videre.

2. Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Gunnar Pedersen
Næstformand: Poul Munk Povlsen
Kasserer: Hans Jepsen
Sekretær: Arvid Lisbjerg (Facebook og mail), Inge Bækgaard
Øvrig: Ruby Krarup

3. Mødeplan.
Der skal fastlægges 7 møder før næste generalforsamling. 
Forslag til datoer: 29/4, 8/6, 10/9, 23/10, 2/12, 25/1. 
Datoerne vedtaget. Generalforsamling i Struer afholdes torsdag den 25.2.2021, 
hvor der bestilles frokost, indkaldes til kl. 11. Formiddagskaffen udelades.

4. Økonomi.
God økonomi med luft i budgettet. Generalforsamlingen har været billig.

5. Rekruttering af det sidste bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Vigtigt at få nogen med fra Struer-Lemvig området. Vi skal hver især forsøge at 
snakke med andre i løbet af året, så vi i hvert fald kan have forslag til næste 
generalforsamling – evt. tidligere.

6. Evaluering af arrangementer
Holstebro Museum i januar et godt arrangement.
Generalforsamlingen ok, men man kan evt. satse på Valgmenighedens lokale 
næste gang, det skal være i Holstebro. Det friholder bestyrelsen for arbejde i 
forbindelse med traktement.

7. Kommende arrangementer
Højskoledag i marts (Poul) og sangeftermiddag i april (Arvid)
Begge arrangementer udsættes til oktober. Ny dato for højskoledag er 6. oktober. 
Sangarrangement med Svend Burchardt forsøges fastlagt i slutningen af oktober, 
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så vi har et ekstra arrangement i efteråret. Tilmeldte til højskoledagen kan enten få 
pengene tilbage eller lade dem stå til efteråret. Arvid sørger for info.

8. Efterårets arrangementer.
I august arrangeres udflugt til Sønderjylland med Ole Due som guide. Datoen bliver 
torsdag den 20. august.
Ruby og Inge taler sammen om arrangement i november.
Julefrokosten afholdes i Hjerm efter samme koncept som sidste år.

9. Fastholdelse af medlemmer ved overgang til pension.
Vigtigt med aktiv hjemmeside. Læg billeder ind også på Facebook, så det kan ses, 
hvad vi laver. Punktet tages op på næste møde.

10.Eventuelt.
Der blev taget billede af den nye bestyrelse.

Referent: Inge Bækgaard.


