
Bestyrelsesmøde i biblovenner på hos Annemette, den 24.01.19 kl. 19.00 
 

Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde  
Hvem er dagens ordstyrer? 

 
1. Planlægning af generalforsamling mandag, den 11.03.19 kl. 19.00-21.30 

 
2. Nye bestyrelsesmedlemmer 

Lena er på valg – genvalg? 
Birgitte er på valg – genvalg? 
Lisbeth er på valg – genvalg? 
----- 
Gertrud og Annemette er på valg – genvalg? 
 

3. Bankskift – Annemette har undersøgt forskelligt 
 

4. Kulturdag 25.05.19 
 

5. Nyt fra formanden 
- Hjælp til biblovenner fra Morten Nielsen, FMBIB: 
Hjemmeside 
Nyhedsbreve 
GDPR 
Marianne har endnu ikke talt med Morten fra FMBIB. 
 

6. Nyt fra kassereren  
7. Nyt fra den øvrige bestyrelse 
8. Evt. 
9. Næste mødedato og hvem lægger hus til? 

 
 
 
Vi ses på torsdag. 
Vel mødt. 
Kh. Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFEREAT: 
 
Afbud fra Gertrud og Susanne. 
 
1. 
Marianne tjekker om lokalet er booket. 
Vi mødes kl. 18.00. 
Banko: Lena vil gerne være opråber. Lisbeth, Annemette og Birgitte køber bøger. Max 1000 kr. Vi 
ligger inde med nogle bøger fra sidste år- disse medbringes. Lena køber en kasse blomster. 
Marianne har spil og mønter med. Marianne spørger Gertrud om hun vil spille klaver til Mariannes 
valgte sange;). Lena reserverer sangbøger. 
Lisbeth sætter det ind i ”Det sker” 
Kage: Lisbeth og Lena bager. Susanne kommer med kaffe/ the. 
Ordstyrer: Gunvor- Marianne forespørger 
Referent: Birgitte- hun har sagt ja! 
Revisor: Jane Nissen - Marianne forespørger 
Revisorsuppleant: Gyntha Agger – Marianne forespørger 
 
2. 
Valg 
Lena: ønsker ikke genvalg 
Birgitte: ønsker genvalg 
Lisbeth: ønsker genvalg 
Vi skal bruge 2 suppleanter. Annemette og Birgitte opfordrer et par medlemmer til suppleant - 
posterne. Melder tilbage på mail, om folk vil. 
 
3. 
Pga hævede gebyrer (ca 700 kr sidste år!!) i vores bank har Annemette undersøgt muligheder. Alle 
banker er dyre med erhvervskonti, så det giver angiveligt ikke så meget mening at skifte bank. Vi 
tager punktet med på mødet efter generalforsamlingen, hvor vi skal tale om at holde et møde med 
banken om forhandling om disse gebyrer. 
Lena vil prøve at kontakte f.eks DGI og andre foreninger om, hvad de gør. 
 
4. 
Stine har skrevet til os vedr. kulturdagen, hvor hun spørger, hvad vi tænker om denne dag. De 
laver en stand, hvor de allerede har aktiviteter i støbeskeen. Vi vil gerne være med sammen med 
dem og vi vil gerne have samme sted til standen som sidste gang. (Birgitte skriver til Mona om 
dette- Marianne skriver til Stine) Vi vil gerne lave bogstabling som sidste år.  
Et par afbud herfra til dagen, så det er Lisbeth, Annemette, Susanne? Gertrud?, Marianne - Og nye 
bestyrelsesmedlemmer!  
 
5. 
 Lisbeth ringer til Morten og laver aftale om et møde på biblioteket med ham, Marianne, Lisbeth 
og Annemette.   
 
6.  
Lena præsenterer et fint regnskab, som ligger klar til revisor allerede nu. Hun sender det til 
Susanne og Gertrud. 
MobilePay er meget bøvlet med indbetaling af kontingent, der er frygteligt mange konteringer, da 
der er et gebyr på kr 0,75 på hver indbetaling - vi skal overveje at droppe dette til næste års 
kontingentindbetaling.  
 
 



7. 
Hjemmeside: Der skal ryddes op med tidl. arrangementer og kommende arrangementer. 
Marianne kigger på det. 
 
8. 
Der er lidt problemer med, at nogle medlemmer ikke får betalt. Lena laver rykkere til dem, der 
mangler betaling og putter i postkasserne. 
Der kommer nye ”Det sker” i næste uge på biblo. 
Arrangementer i foråret: generalforsamling, læseklubber, bogcafe, kulturdagen. 
 
Brainstorm: (lidt lille i denne omgang) Kirkevandring i sensommeren (Lisbeth og Birgitte sætter sig 
sammen og kommer med input på det til næste møde).  Spektaklet 
 
9. 
Næste møde: 25/3-19 
 
 
 
 
 
 
Punkter til næste møde: 
 

- Bankskifte / gebyrer 
- Kulturdagen 
- Efterårets arrangementer til Det sker 
- Bestyrelsesudflugt til efteråret (eks. Camønoen) 


