
REFERAT 
 

BESTYRELSESMØDE 
20. februar 2023 kl. 17.30 
hos Te&Mere 
 
 
Deltagere: Katrine, Pernille, Louise, Pia og Christian 
Afbud:  Claus og Line 
 
 

Punkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra 23.01.23 godkendt.  

Punkt 2 Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt – enkelt punkt under evt. 
 

 

Punkt 3 Økonomi 
Christian har overtaget kasserer-posten efter John indtil næste 
generalforsamling (marts 2023). 
 
Årsrapport 2022 er udarbejdet og ser fin ud med et overskud på ca. 
40.000 kr. Regnskabet sættes op mod budget 2022 og fremlægges til 
generalforsamlingen. Christian og Christina fremlægger regnskab + 
budget 2022. 
 
Katrine laver budget for 2023 til generalforsamlingen. 
 
Kontingent fastholdes i 2023, og der bliver mulighed for at støtte 
foreningens arbejde med tilkøb af reklamer på hjemmeside og 
infoskærm i stedet. 
 
Vikarkompensation ved arrangementer vedtaget, så de medlemmer, 
der er nødt til at indkalde vikarer i egen virksomhed for at stå til 
rådighed ved foreningens store arrangementer, får 200 kr. fra 
foreningens pr. vikartime i egen virksomhed. Kompensationen skal altid 
aftales på forhånd. 
 

 

Punkt 4 Generalforsamling 
Christian scanner dokumenter fra sidste generalforsamling og lægger 
dem på hjemmesiden. 
 
Generalforsamling 2023: mandag den 13. marts kl. 18.30 (dørene 
åbnes kl. 18) på CoisBar.  
 
Beretning: Katrine 
Regnskab: Christian og Christina 
Budget/kontingent: Katrine 
 
Lokale/forplejning: Pia 
Projektor: Christian  
 

 

 



Punkt 5 Markedsføring 
Foreningens hjemmeside kan blive mere brugervenlig, og vi starter 
med en kort beskrivelse af alle medlemsvirksomheder (idé fremlægges 
på generalforsamlingen under evt.). Christian laver desuden tilbud på 
bannerreklamer på foreningens hjemmeside. 
 
Vi har modtaget en mail vedr. en julegave-shop. Vi har dog valgt selv 
at lave en løsning med lokale julegave-tilbud til kommunes 
virksomheder.  
 
Infoskærm i Te&Mere kører, og Christian har lavet et tilbud på 
reklamer på infoskærmen – fremlægges på generalforsamlingen under 
evt. 
 

 

Punkt 6 Sponsorer 
Støttearmbånd 2023 laves i ny farve – Christian bestiller 200 store og 
100 små. 
 
Private labels vin, gin mv. fortsætter.  
 
Ønskeseddel til sponsorer laves til næste bestyrelsesmøde ud fra 
aktivitetsårshjulet. 
 

 

Punkt 7 Provinshandelstandens Fællesfond 
Claus er på sagen. Pernille har fundet ejeren af fonden på nettet – 
sender oplysninger til Claus. 
 

 

Punkt 8 Evt. 
Møder fremover fastsættes efter generalforsamlingen + sted og 
forplejning. 
 

 

Punkt 9 Næste møder 
Bestyrelsen mødes forud for generalforsamlingen kl. 17.  
 
Generalforsamling mandag den 13. marts 2023 kl. 18. 
 

 

 


