
Referat af bestyrelsesmøde d. 4. april 2019 kl. 8.30 i Sindal sognegård.  

 

Til Stede: Ole Stevns, Grethe Bork, Henrik Munkholt, Thomas Hasselriis, Christoffer 
Houen, Bodil Kessler 

Ad 1: Velkomst og morgensang. 

Ole bød velkommen og vi sang nr. 234 i DDS – derefter kaffe og morgenbrød. 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser 

Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 

Ad 3: Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt uden bemærkninger. 

Ad 4: Evaluering af Horne-mødet 

Vi må desværre konstatere et fald i deltagerantallet. Foredragsholderen Karen Klint var rigtig god, 
men (måske) ikke kendt nok. Drøftelse af hvilke muligheder, der findes blandt kendte 
navne/personligheder, vi som foredragsholdere kunne hente ind og som trækker fulde huse, og 
om vi har økonomi til det. Drøftelse af modellen for forårsmødet. Vi ønsker at vende 
problematikken og foreslår, at der på generalforsamlingen i 2020 spørges om holdningen til 
modellen, og om lørdag er en god dag…. 

Vi havde kritik vedr. de fysiske rammer i Horne i år. Utilfredshed med især morgenmaden, de 
tekniske forhold, manglende varme i salen m.m.  Om Horne Efterskole er det rette sted og svarer 
til vores forventninger og behov blev drøftet. Inden næste ordinære bestyrelsesmøde undersøges 
alternativer i det nordjyske, hvor der forhøres om pris, bespisning, 2-3 lokaler med funktionelt AV-
udstyr samt mulighed for teknikerhjælp.  Der nævntes Vrå, Brønderslev, Halvorsminde i Hjørring – 
Forårsmødet i 2020 bliver d. 7. marts. 

Ad 5: Evaluering af generalforsamlingen i Vrå 

Generalforsamlingen fandt sted i fine, gode rammer, positivt og godt med pænt fremmøde og 
interesserede deltagere. Der var ris og ros fra forsamlingen, herunder en drøftelse af 
afstemningsformen, der sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil gerne 
fortsætte med at holde forårsmøde og generalforsamling adskilt. Næste års generalforsamling er 
fastlagt til d. 5. februar 2020 kl. 19.00. Der undersøges, om det kan blive i Brønderslev eller i 
Hjørring. 

 

 



Ad 6: Sommertur, Brønderslev, den 19. juni 

Program: Deltagerne deles i 2 grupper med hhv rundvisning i Rhododendron-parken og 
rundvisning i den udvidede sognegård og sammenbygning med kirken. Kaffe i sognegården. 
Deltagerpris kr. 125,-. Invitation sendes ud d. 25. april, reminder d. 1. juni og med seneste 
tilmelding d. 11. juni. 

Ad 7: Økonomi 

For nuværende en beholdning på: Kr. 139.599,- Vi venter på faktura fra møderne i Horne og Vrå. 
Status er ganske pæn, dog mangler der kr. 11.362,- i kontingentbetaling. 

Ad 8: Ny revisor 

Kurt Madsen stopper efter eget ønske som revisor for DF Vestvendsyssel. Revisorsuppleant Poul 
Krogholm Simonsen kontaktes. Formanden sender en tak til Kurt Madsen for hans indsats som 
revisor. På Kurt Madsens anmodning har bestyrelsen besluttet at sende referat fra 
bestyrelsesmøderne ud til samtlige medlemmer. Tillige kan ref. læses på DAPpen 

Ad 9: Evt. nye tiltag i foreningen 

Intet at bemærke. 

Ad 10: Andre møder, tidspunkter 

Landsforeningen inviterer til møde med distriktsforeningerne i Nordjylland d. 8. april i Langholt. 
Distriktsforeningernes bestyrelse deltager gerne med et par repræsentanter. Formanden samt 
flere er forhindret, men Henrik har mulighed for deltagelse. 

Den 25. april kl. 9.30 i Sindal: Forberedende møde for årsmødedeltagere. 

Ad 11: Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde 

Thomas samt Ole er blevet medlem i TV Nords repræsentantskab, og begge vil arbejde for at få TV 
Nord til at interessere sig mere for kirken. 

Grethe gør opmærksom på Naturmødet i Hirtshals d. 23.-24. maj med to andagter ved Hirtshals 
Fyr, den ene med sognepræst Eva Bernhagen, Læsø, Kirketelt o. m. m. 

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 3. juni kl. 8.30 i Sindal sognegård med finpudsning af 
sommerturen som hovedpunkt. 

 

Mødet slut kl. 11.30 

For referat: Bodil Kessler 

 

 

 


