
Referat af bestyrelsesmøde d. 2. Juni hos Bonnie I Horsens 
 
Tilstede er Henrik, Lars, Bonnie og Ulla 
Dagsordenen er følgende: 

1)      Referent. 
 Ulla er referent ved mødet 
2)      Godkendelse af sidste bestyrelses møde. 
 Referatet af mødet er godkendt og ligger på DDDs hjemmesiden under vores egen forening 
3)      Opfølgning på Zoo stormøde. 
 Mødet blev aflyst. Der blev desværre udlæg til Scandic i Kolding selvom mødet kunne flyttes til 

senere på året. Udlægget blev delt mellem foreningerne.  
 Henrik snakker med Marianne om der er planer om at holde arrangementet i løbet af efteråret hvis 

det bliver muligt 
4)      Opfølgning på GF/planlægning af GF. 
 GF er flyttet til 21. september på Haraldskær. Haraldskær er gået med til at flytte arrangementet 

uden beregning 
 Dem der har mulighed kan mødes med Lars kl. 18 for en lille rundgang i området 
 Oplæg til GF: Økonomi/fremtidige arrangementer 

o Stigning i kontingent 
o Frivillig indbetaling af gratisterne 

 På Valg 
o Lars og Bonnie modtager genvalg 

 Formandsberetning 
o Henrik sender beretningen rundt når den er klar til kommentarer 

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

 Invitation – Ulla laver en invitation og sender ud efter Henrik har kigget den igennem. Det gøres i 
midten af august 

 Der laves en vejning af stemning/tilslutning  for en tur til København til GF 
 Forslag til ordstyrer – Keld Lynge Madsen 
 
5)      Referat fra formandsmødet i DDD. 
 Henrik har været til formandsmøde i DDD. Han sender referatet fra mødet rundt når det kommer 

ud. Der har været snak om foreningskultur, møder, nye medlemmer og Henriks opfattelse er at 
hovedforeningen nu vil de lokale foreninger mere end tidligere 

6)      Næste medlemsmøde.  
Vi afventer med at planlægge et fagligt arrangement. Til generalforsamlingen vejres stemningen for at 
lave en tur til København med rundvisning i folketinget, se de kongelige stalde og gobeliner samt 
frokost eks i St. Jørgens Kirke 
7)      Næste møde. 
 Vi mødes til generalforsamling og her aftales næste møde 
8)      Evt. 
Bonnie laver et velkomstbrev til nye medlemmer om foreningens aktiviteter mm 
Idebank til mulig møder: 
Kønsroller i branchen 
Helle Hardinger, smerte/anæstesi 
Astrid Lund –fagligt oplæg og fortælle lidt om at lave en master 


