
 

 

Ref. Bestyrelsesmøde d. 8 april 2021 19:00-21:00. 
 

Tilstede: hele bestyrelsen: Hanne, Lea og Emil 

 

Punkt 1. Valg af referent og ordstyrer  

- Emil er begge 

Punkt 2. - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
- Godkendt  

Punkt 3. Indlæg fra tovholdere 
- Ingen henvendelser 

Punkt 4. 
 

Emil 

- Generalforsamlingen d. 29 april (torsdag) 19-21:30. 

- Bestyrelsen og referant sidder på BLIK og medlemmer deltager over Googlemeet.  

- Link: https://meet.google.com/pzw-pvpq-xxa  

o Alt afhængig af antal der møder op, udskydes valgdelen til efteråret. Hvor 

der bliver indkaldt nyt generalforsamling. 

o Hvis ikke vi får 4 medlemmer til bestyrelsen i efteråret, så indkaldes der til 

ekstraordinært generalforsamling som handler at nedlægge foreningen. 

o Indsætter annonce i ugeposten om generalforsamlingen d. 29 april. 

o Skriver på Vores Græsted om borgerforeningens situation med, at vi 

mangler 4 bestyrelsesmedlemmer. - Emil skriver 

 

- Byforum er fastsat 27 maj 19-21:30 - Emil står for invitationerne 

 

Punkt 5. - Dagsorden på generalforsamlingen 
o Dagsorden til generalforsamlingen 

 Årsberetning v / formand Emil 

 Regningskab v / kasser Lea 

 Opsamling på vores Handlingsplan for 2020/2021 v/Emil 

 Foreningens nuværende situation med manglende 

bestyrelsesmedlemmer. v/Emil 

 Budget v / Lea 

 Foreslag til vedtægtsændring om antallet af bestyrelsesmedlemmer 

kap 5 §10. til ”… består af mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter… 

” v/ Emil 

 Bestyrelses medlemmer på valg  

 Hanne - Villig til genvalg 

 Lea - Genopstiller ikke 

 Kenn - Genopstiller ikke 

 Emil - Villig til genvalg 

 Indkommende forslag - frist 25 april.  

 Evt. 

 Gennemgang af referat fra mødet 

 Tak for i aften. 

https://meet.google.com/pzw-pvpq-xxa


 

 
 

Punkt 6. - Udmelding/referat til medlemmer og borgere. 
- På ”Vores Græsted” 

 

Punkt 7. Dagsorden for næstemøde 
- Næste møde 6. maj 19:00-21:00 

o Vi finder en platform og melder ud dagen inden om det er på meet, zoom eller teams. 

o Lukket møde pga. konstituering af bestyrelsen. 

- Dagsorden (ikke endelig) 

o Valg af referent og ordstyrer 

o Godkendelse af referat sidste bestyrelsesmøde 

o Forhåbenligt en konstituere, vi en ny bestyrelse // eller lægger plan for næste 

generalforsamling 

o Henvendelser 

 


