Stofa Vestamager
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
afholdt 28.03.17
hos Kenneth Højstrøm, Helmond Allé 47, 2791 Dragør.
Dagsorden:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Gennemgang af referatet fra sidste møde
Orientering fra formanden og emner til beslutning.
Gennemgang af emner fra erindringsliste
Orientering fra kassereren
Orientering fra tilsynsførende
Evt. orientering fra ad hoc udvalg
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde
Godkendelse af protokol

------- o ------Deltagere: Allan Christensen, Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen, Erling Hansen og Jan Boring.
Afbud fra: Ole Dalsgaard.

Ad punkt A. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.
Ad punkt B. Formanden orienterede om, at foreningen har været udsat for ”Geofraud”, idet
kassereren havde modtaget en mail - som umiddelbart så ud til at komme fra formanden - med
anmodning om hurtigst muligt at overføre et antal tusinde Euro til en bestemt konto. Kassereren
havde undret sig noget og taget kontakt til formanden, som imidlertid var ude at rejse, men via SMS
havde meddelt, at han ville ringe tilbage dagen efter. Herefter blev det konstateret, at der var ”ugler i
mosen” og tale om kriminalitet. Sagen er efterfølgende meldt til politiet.
Formanden nævnte endvidere et brev fra den forhenværende formand, Torsten Vester Nielsen – et
brev som Torsten havde sendt til Kenneth Højstrøm og Jan Boring. Det aftaltes, at formanden giver
Torsten et svar på hans henvendelse, som mest af alt går på, at vi bør nedlægge foreningen.
Generalforsamlingen blev drøftet og datoen blev ændret, så den i stedet holdes mandag den 29.05.17,
kl. 1900, hvis det er muligt. og som alternativ satses på den 30.05.17.
Mødestedet søges i øvrigt ændret til Skelgårdskirken.
Ad punkt C. Der var ingen emner til erindringslisten.
Ad punkt D. Kassereren redegjorde for foreningens økonomi, og der var ingen bemærkninger.
Ad punkt E. Tilsynsførende, der ikke var til stede, har ikke haft nogen henvendelser, og havde i øvrigt
ingen kommentarer til emnet.
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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 blev aftalt til tirsdag den 10.05.17., kl. 1900.
Ad punkt I. Referatet blev herefter godkendt.

Allan Christensen
Formand.

Erling Hansen
sekretær.
Kenneth Højstrøm, Kevin Nielsen og Jan Boring.
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