
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2022 

Tilstede: , Signe, Joan, Dorte, Marianne, Anders, Jørn, Dennis, Eva og Christa 

Afbud: 

0. Opfølgning på referat fra sidste møde 

Referat fra sidste møde gennemgået. 

 

1. Orientering 

o Stoppet: Kirsten Lange (dag) 

o Startet:  

o  Programmet for september 

o Særarrangementer. Teamledermøde 

o Sidestykke jord ved brønden, givet naboer lov til hegn 

o Nye toiletter opsat 

o Nyt tøj, det er rigtig godt, så skal vi bare have alle til at gå i sort. 

o  

 

2. Regnskab, Banker 

o Vi har i dag 3 banker, indbetalinger Nordea, udbetalinger Danske Bank og en konto i 

SparNord en ekstra konto, se vedhæftede oversigt over indestående 3/8-2022 

o Beslutning om ikke vi bør flytte konto/konti til Fynske Bank 

o Vi skal have moms tilbage for 1 halvår, se vedhæftede 

o Vedhæftet bogføringsbalance for 1- halvår 2022 sammenligning med sammen 

periode 2021 

o Midlertidig kasserer har aftalt overlevering til revisor 10/8 

o Digital signatur for Bio Langeland pt ansvarlig Jørn Ole, Henrik har bedt om en 

digital signatur intet er sket, bør det ikke være en anden som er ansvarlig for dette? 

 

Beslutning:   

Bibeholder Nordea og Danske Bank. 

Spar Nord opsiges.  

Konto oprettes i fynske Bank. 

Henrik sørger for dette. 

 

Gamle gavekort i regnskabet skal revurderes. 

 

Halvårsregnskabet udviser et underskud på 19.000 kr - ser fornuftigt ud med tanke på 

coronasituationen. 

Efter kontingentíndbetaling fra medlemmer viser regnskabet et overskud på 70.000 kr. 

             

3. FS 2 Reklamer 

Forslag til ny aftale udsendes til bestyrelsesmedlemmerne – og tages op som punkt på næste 

møde 



 

 

4. Alarmer 

Fået tilbud,  Kemp og Lauritsen tilbud er accepteret, så alt er samlet. 

Sættes i gang nu. 

 

5. Foredragene. 

Billetterne går salg 4 uger før datoen – der kan således ikke købes til alle foredrag på en 

gang. Der kan fremover ikke reserveres billetter. 

Der vil være cafesalg – ingen gratis drikkevarer. 

6. Planlægning af fødselsdagsfejring 20 år 11 oktober. 

Underholdning: bogstavskonkurrence (Eva) – Kahoot (Dennis) – Sang (Signe taler med Lis) 

 

7. Køleanlæg/udsugning 

Tilbud på aircon i cafeen afventes. 

 

8. Info til månedsinfo. 

Statistik – Signe. 

Indbydelse til fødselsdag – Signe 

Tilmelding førstehjælp – Signe 

Tøj – Christa 

Medlemsbevis skal forevises for at opnå rabat – Christa 

 

Evt. 

Kulturbio –kortere forestillinger som balletter og operetter  fastsættes til kr. 125 og operaer til  

kr. 145. 

Os der elsker film – sættes på efter reklamerne inden trailere. 

 

Det næste møde: 

Mandag den 12. september kl. 18.00 hos Joan. 

 

Referent:Christa   

  


