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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 
afholdt 10.09.13 

hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør. 
Dagsorden: 

 

A. Gennemgang af referatet fra sidste møde 

B. Orientering fra formanden og emner til beslutning. 

C. Gennemgang af emner fra erindringsliste 

D. Orientering fra kassereren 

E. Orientering fra tilsynsførende 

F. Evt. orientering fra ad hoc udvalg 

G. Eventuelt 

H. Næste bestyrelsesmøde 

I. Godkendelse af protokol 

------- o ------- 

Deltagere: Torsten Nielsen, Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Erling Hansen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Henning 

Grønvold. 

 

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt. 

 

Ad punkt B. Formanden orienterede om, at Stofa i løbet af foråret har tilbudt at rundsende invitation 

til beboere i området, som ikke har en aftale med Stofa, med henblik på at præsentere Stofas 

produkter fra en stand f.eks. i Vestamagercentret. 

Der var enighed om, at det er en god idé, og formanden tager kontakt til Stofa med henblik på 

tilmelding. 

Formanden meddelte, at både Stofa og YouSee nu har forladt FDA-Messen. Foreningen som vi meldte 

os ud af sidste år. 

Den kommende programdag hos Stofa blev gennemgået. Den finder sted i den kommende weekend, 

og Torsten, Ole og Erling deltager. 

Medlemstallet ændrer sig hele tiden, nogen har meldt sig ud, men andre er kommet til. Vi har mistet 

ca. 50 medlemmer inden for de sidste 12 måneder. 

 

Ad punkt C. Ingen emner under dette punkt. 

 

Ad punkt D. Regnskabet for jubilæet blev gennemgået og den samlede omkostning blev ca. kr. 

28.300,00. Stofa har støttet arrangementet med kr. 14.062,-. 

Kassereren fremlagde kassekladde, som blev taget til efterretning. 

Den endelige overdragelse af regnskabet fra den foregående kasserer er stort set tilendebragt. 

 

Ad punkt E. Tilsynsførende har fremsendt link til rapport om driftsforstyrrelser – taget til efterretning. 
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Derudover orienterede han om et medlems utilfredshed med Stofas Driftssupport. Medlemmet var 

anmodet om en skriftlig redegørelse, men den er endnu ikke dukket op. 

 

Ad punkt F. Der var ikke noget nyt fra hjemmesideudvalget. 

 

Ad punkt G. Der var ingen emner til dette punkt. 

 

Ad punkt H. Næste bestyrelsesmøde afholdes 08.10.13, kl. 1900. 

 

Ad punkt I. Referatet gennemgået og godkendt. 

 

 
Torsten Vester     Erling Hansen 

Formand.     sekretær. 
Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Jan Boring, Ole Dalsgaard og Henning Grønvold. 


