Distriktsforeningen Vestvendsyssel
Sindal, den 03. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde, afholdt d.d. i Sindal Sognegård.
Fraværende med afbud: Bodil Kessler.

DAGSORDEN:
1. Velkomst og morgensang
Velkomst ved formanden. Vi sang Ingemanns salme: ’Gud ske tak og lov’
2. Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser
Dagsordenen blev godkendt uden yderligere tilføjelser og bemærkninger.
3. Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde blev godkendt.
4. Evaluering af delegeretmødet, Nyborg
Efter deltagernes vurdering forløb delegeretmødet hovedsagelig godt. Dog
bemærkedes det, at debatten om formandens beretning og punkterne i det
udsendte oplæg, ikke havde det sædvanlige omfang.
Vort forslag om reduktion af åremålet for medlemskab af Landsforeningens
bestyrelse blev desværre ikke vedtaget.
Vedr. diverse workshops på årsmødet fandt bestyrelsen, at de indholdsmæssigt gennemgående var for luftige. Dog fremhævedes emnet om frivillighed som virkelig godt.
Gabriel-prisen kunne sagtens afskaffes, uden at det ville rokke ved Landsforeningens renomme.
5. Sommertur, Brønderslev, den 19. juni – detailplanlægning
Endelig planlægning af sommerturen. Der er truffet aftale med Brønderslev
Kirke om kaffebord, ligesom relevante ressourcepersoner er kontaktet.
Formanden møder ved kirken – næstformanden ved Hedelund. Begge følger deres gruppe.
Diverse praktiske oplysninger om kommende arrangementer ved kaffebordet. Der sluttes med andagt ved formanden.

Formand: Ole Stevns, Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev.
Tlf.: 20713046
Mail: o.stevns@gmail.com

6. Alternative steder for forårsmødet
Vi har valgt at forlægge forårsmødet fra Horne til et andet sted i området,
hvor der kan bydes på bedre faciliteter. Dog fastholdes tidspunktet, nemlig:
Lørdag, den 7. marts 2020.
Kristoffer forhører sig ved Vraa-hallerne, Grethe spørger Halvorsminde, og
formanden kontakter Idrætshøjskolen i Brønderslev. De indhentede tilbud
behandles på næste bestyrelsesmøde, hvor endelig beslutning om mødets
placering træffes.
7. Økonomistatus
Økonomien ser særdeles fornuftig ud. Dog mangler vi at få regning tilsendt
fra Horne-mødet, ligesom et par menighedsråd står i kontingentrestance.
8. Evt. nye tiltag i foreningen – se på Landsforeningens hjemmeside
Landsforeningens mange kursustilbud blev drøftet, og vi besluttede at arbejde for sammen med Landsforeningen at kunne tilbyde et kursus i alt det
administrative vedr. det kommende menighedsrådsvalg 2020.
9. Andre møder, tidspunkter
Generalforsamlingen blev fastlagt til den 05. februar 2020. I forbindelse hermed vedtoges det at tilbyde et foredrags-/debatemne med titlen: Liv i kirken/kirkeliv! Bestyrelsen overvejer muligheder for relevant foredragsholder. Sagen afsluttes på næste b-møde.
10. Eventuelt, herunder dato og sted for næste b-møde
Næste bestyrelsesmøde bliver, mandag, den 09. september, kl. 0830, i Sindal
Sognegård.

For ref.: Ole Stevns

Formand: Ole Stevns, Dannebrogsgade 56, 9700 Brønderslev
Tlf.: 20713046. Mail: o.stevns@gmail.com

