
Referat af bestyrelsesmøde d. 9. sept. 2019 kl. 8.30 i Sindal sognegård.  

Til stede: Grethe Bork, Henrik Munkholt, Thomas Hasselriis, Kristoffer Houen, Bodil Kessler. 

Fraværende med afbud: Ole Stevns 

Udeblivelse: Kirstine Rafn 

 

Ad 1: Velkomst og morgensang.  

• Velkomst ved Grethe Bork, morgensangen var nr. 335 i Højskolesangbogen. 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser. 

• Dagsorden godkendt med tilføjelse af et punkt mere: Evaluering af sommerudflugten 

(punkt 9) og pkt. 9 ændres til pkt. 10. 

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

• Referat godkendt uden bemærkninger. 

Ad 4: Tilrettelæggelse af efterårsmødet, tors. d. 10. okt. kl. 19.30 

• Inden mødet var slut, kom der tilsagn fra Hjørring sognegård, at efterårsmødet afholdes 

der.  

• Deltagerpris på 125 kr. bibeholdes.  

• Grethe bestiller kaffe, brød og lagkage samt informerer foredragsholderen. 

• Bestyrelsen møder kl. 19.00 

• Invitation sendes ud snarest med tilmeldefrist senest d. 3. okt. 

Ad 5: Alternative steder for forårsmødet, d. 7. marts 

• Det er bedst med én tovholder på arrangementet. 

• Forslag: Brønderslev sognegård. Frokosten vil kunne købes udefra. Morgen- og 

eftermiddagskaffe må kunne klares i huset. 

• Der er brug for den store samlingssal samt 2 lokaler. 

• Vi vil bede Ole undersøge, om det lader sig gøre. 

Ad 6: Økonomistatus 

• Sidste resterende mhr har indbetalt kontingent og indestående udgør 87.543 kr.  

• Det er 12.500 kr. mere end sidste år på samme tid. 

• Faktura for Hornemødet er betalt.  

• Betaling for sommermødet mangler. 



Ad 7: Evt. nye tiltag i foreningen – se evt. Landsforeningens hjemmeside. 

• Generel drøftelse af nye emner fx gudstjenestens fremtid, Folkekirkens liturgi, kursus for 

nye medlemmer, men uden nogen konklusion. Dog bør vi undgå at gå Stiftets tilbud i 

bedene. 

Ad 8: Generalforsamlingen 

• Sted: Løkken. Alternativ: Bindslev, Sindal 

• Oplægsemne: Det kommende menighedsrådsvalg efter nye regler. 

• Oplægsholder: Fagmand/kvinde fra Landsforeningen 

• Tovholder: Ole kontakter Landsforeningen samt Løkken. 

Ad 9: Evaluering af sommerudflugten 

• Desværre skæv opdeling af deltagerne i ulige store grupper. Vi skal være opmærksom på 

en bedre fordeling næste gang. 

• Rhododrendronparken var allerede afblomstret, men vi fik en kompetent rundvisning. 

• God rundvisning i Brønderslev nye sognegård samt fortrinlig servering. 

Ad 10: Eventuelt, dato og sted for næste møde 

Tirsdag d. 5. nov. kl. 8.30 i Sindal sognegård. 

 

Mødet slut kl. 10.40 

For referat: Bodil Kessler 


