
Bestyrelsesmøde 08/01 2019 

Deltagere: Børge Klint, Johannes Jacobsen, Christina Juel Andersen, Lars Poulsen, Finn Christensen 

Afbud: Hans Henrik Balshøj 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  (10/10 2018) 

2. Generalforsamling, planlægning 

  Tid og sted 

  Dagsorden 

  Beretning 

  Regnskab 

  Valg 

  Dirigent 

3. Fastelavn, program og fordeling af opgaver 

4. Renovering af stierne 

5. Regnskab/økonomi 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Referat godkendt uden kommentarer 

 

2. Generalforsamling, planlægning 
 

Forslag til dato for general forsamling onsdag 13. marts 2019 kl. 19.30 

Lars reserverer restauranten på Egå Marina, inkl. traktement efter generalforsamling . Lars 
forespørger om Svend Erik Dyrskov om han vil være dirigent på generalforsamlingen. 

Johannes og Lars er på valg.  

Dagsordenen bliver som angivet i vedtægterne.  

  

 

3. Fastelavn, program og fordeling af opgaver 



Fastelavnsarrangement afholdes 3. marts kl. 10.00 på Sølystskolen.  

Christina køber tønder, gaver samt indbydelse. Finn kopierer indbydelser. Børge organiserer omdeling 

af indbydelser samt indkøb fastelavnsboller, slikposer og drikkevarer. Johannes reserverer skolens 

lokaler. 

 

4. Renovering af stierne 

 

Børge har undersøgt om support til besigtige af stierne fra kommunen. Der er ingen regler for 
standarden af stiernes stand. Dog vil kommunen gerne yde den service at besigtige stierne. Finn og 
Johannes vil organisere denne i uge 6, 7 eller 8 med Bente Rasmussen, Aarhus kommune – e-mail 
adresse er: lra@aarhus.dk 

Børge har indsamlet skriftlige tilbud fra Erik Kold Jensen og Danjord. Tilbuddene vil blive fremlagt på 
generalforsamlingen. 

  

5. Regnskab/Økonomi 

Regnskab for 2018 endnu ikke afsluttet. Pt. mangler 5 at betale kontingent for 2018. 

 

6. Eventuelt 

Foreningen er blevet tilbudt at overtage drift/forpligtelse af hjertestarter på Søsvinget 54 fra Lau 

Lauridsen (Søtoften 60). Bestyrelsen besluttede at foreningen gerne vil overtage forpligtelsen til 

denne. De årlige omkostninger mellem 1300 - 2500 DKK. Samtidig overtager foreningen en 

kontantbeholdning på 3.971,50 DKK som er i overskud fra indsamlingen til hjertestarteren.  

 
7. Næste møde 

Onsdag d. 20. Februar kl. 19.30 hos Finn. 

 

Lars Poulsen 

2019.01.08 


