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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 
Afholdt 01.04.14 

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. 

Afbud fra: 

 

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

 

Ad punkt B. Formanden orienterede om, at han har besøgt Stofas nye lokaler Ringsted, og herunder 

drøftede man de ønskede radioprogrammer, der formentlig vil være redigeret inden for den næste 

måned fra i dag. 

Generalforsamlingen blev drøftet, og der blev aftalt lokal annoncering i Kastrup, Tårnby og Dragør 

”Lokalavisen” under bekendtgørelser senest den 06.05.14. 

Sekretæren udarbejder forslag til annoncen. 

Indkaldelsen blev drøftet, og den kommer til at indeholde dagsorden jfr. Vedtægterne. 

På grund af begrænset adgang til leje af mødelokale i Kulturzonen, stiller bestyrelsen forslag om 

ændring af vedtægterne, således at generalforsamlingen afholdes den sidste hele uge i maj. 

Valg til bestyrelsen blev drøftet, og herunder meddelte Kenneth, at et medlem – Allan Christensen – 

har meldt sig til posten som formand, og Kenneth gjorde opmærksom på, at han støtter den nye 

kandidat med henvisning til fornyelsen. 

Det samme tilkendegav et flertal bestående af Ole, Henning og Erling også at gøre. 

Torsten tilkendegav, at han er villig til genvalg. 

Kenneth er villig til genvalg. 

Jan er villig til genvalg. 

Ole er villig til genvalg. 

Det aftaltes at spørge Allan Christensen om han er villig til at påtage sig dirigentjobbet. 

Beretningen blev gennemgået og rettet til. 
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Ad punkt C. Der var ingen emner fra erindringslisten. 

 

Ad punkt D. Kassereren fremlagde regnskabet for 2013 og orienterede om budgettet for 2014. 

 

Ad punkt E. Tilsynsførende orienterede om anlæggets tilstand – der har ikke været de store problemer 

i den forløbne periode. Han refererede i øvrigt til hjemmesiden under historik. 

 

Ad punkt F. Der er p.t. ingen ad hoc udvalg. 

 

Ad punkt G. Der var ingen emner til eventuelt. 

 

Ad punkt H. Næste møde aftales på generalforsamlingen. 

 

Ad punkt I. Referatet blev gennemgået og godkendt. 

 

 
Torsten Vester     Erling Hansen 

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


