
Bestyrelsesmøde i SØD onsdag d. 19. februar på Hotel Hedegården i Vejle 
 
Dagsorden 
• Referent – 

o Ulla er referent til mødet  
• Godkendelse af referat af sidste bestyrelses møde 

o Referatet godkendes uden bemærkninger. 
• Opfølgning på Nytårskuren.  

o Fint arrangement på Hopballe Mølle. God mad og et fint oplæg fra Ejer Brent Christensen 
o Flot deltagerantal – 57 og der var lidt flere tilmeldinger selvom der var brugerbetaling på 

ikke DDD medlemmer 
o Vi forsætter med socialt vinterarrangement i denne form 

• Økonomien pt. 
o Lars har lavet en helt ny og mere korrekt opsætning af foreningens budget og årsregnskab 

– superflot  
o Der er afholdt revisormøde med Hans Rude og Bjarne Høj som godkendte regnskabet 
o Der ses et minus på ca. 40.000 fra det budgetterede. Grundet kassebeholdning laves et 

oplæg/forslag om forhøjet kontingent i foreningen med en stigning på 200 kr. om året –50 
kr. i kvartalet.  Henrik tjekker om der skal stemmes om dette eller ej 

o Tillige fremsættes en opfordring til gratisterne om at lave en frivillig indbetaling på 100kr i 
20202 til foreningen og herefter 200kr om året fra 2021 

o Henrik gennemgår dette forslag til GF 
o Som bestyrelse vil vi også forelår at vi nedsætter vores udgifter og får udbetalt 1000 i 

stedet for 2000 kr til udgifter ifm møder 
o  

• Zoo møde d 17/3 
o Tilmelding til Henrik. 

• Planlægning af GF. 
o 16. april kl. 18.30- 21.30. Dem der har mulighed kan mødes med Lars kl. 18 for en lille 

rundgang i området 
o Sted – Haraldskær er bestilt 
o Oplæg til GF: Økonomi/fremtidige arrangementer 
o På valg 

 Lars og Bonnie modtager genvalg 
o Formandsberetningen 
o Kontakt til Hanne Knude. 

 Hanne kommer med et indslag om hvad der sker og rør sig i DDD i 2020 
 Ulla sørger for at købe en blomst med til Hanne  

o Invitation – Ulla laver en invitation og sender ud efter henrik har kigget den igennem 
o Henrik sender beretningen rundt når den er klar til kommentarer 
o Der laves en vejning af stemning/tilslutning  for en tur til København til GF 
o Froslag til ordstyrer – Keld Lynge Madsen 

• Eventuelt 
o Løs Snak om mulige arrangementer og heri en tur til København med rundvisning i 

folketinget, se de kongelige stalde og gobeliner samt frokost 
  
 


