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Albertslund den 21. oktober 2012 
 
 
 

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde 21. oktober 2012 kl. 10.00 hos Ulrik 
 
Deltagere: Fra bestyrelsen Hans, Erik, Ulrik og Svend. Suppleanter Arne og Jacob. 
 
Dette møde er dedikeret til revision af vedtægterne med henblik på generalforsamlingen 2013. 
Derfor den afkortede dagsorden. 
 
1. Økonomi 
Bent var fraværende men havde inden mødet fremsendt kassekladde og status til deltagerne. 
 
Der mangler kontingent fra 2 medlemmer. De har fået både påmindelse og rykkerskrivelse, næste 
skridt er nu inkasso. 
 
Udgifter til bestyrelsesmøder ligger noget over budget. Det skyldes hovedsagelig de mange 
deltagere til frokosten i august. Vi skal nok budgettere noget højere næste år. 
 
Udgifter til udsendelser til medlemmerne har også været dyrere end forventet. Det skyldes den 
ekstra udsendelse i forbindelse med generalforsamlingen. Disse udgifter kan kun bringes ned hvis 
vi får e-mail adresser på alle. 
 
Udgifter til vedligehold af veje, strand og badebro ligger væsentlig under budgettet, og der kan ikke 
forventes flere udgifter i indeværende periode. 
 
2. Vedtægterne 
Vi havde en særdeles frugtbar debat omkring de gamle vedtægter, og enedes om en ny 
formulering. Hans skriver et nyt dokument på basis af rettelserne, og fremsender det til bestyrelsen 
og suppleanterne til godkendelse. 
 
3. Diverse 
Vores Hjertestarter er endnu ikke tilmeldt netværket på hjertestarter.dk. Det bliver den snarest 
således at Alarm 112 kan henvise til den. 
 
Der er store huller i asfalten på det stykke af Stenager som hører under Askers Lyng og Odsherred 
kommune. Hans tager kontakt til dem. 
 
Da vi er blevet fantastisk effektive til at sætte badebroen op og tage den ned igen, er det besluttet 
at udvide sæsonen, således at broen nu sættes op den første lørdag i maj kl. 09.30 og tages ned 
igen lørdag i uge 42 kl. 09.30. 
 
Fremover vil referaterne fra bestyrelsesmøderne blive lagt på vores hjemmeside. 
 
4. Næste møde 
Lørdag den 30-03-2013 kl. 10.00 hos Svend på Bornholmsvej. Hovedpunkt forberedelse af 
generalforsamlingen. 
 
Referent Hans                               


