
Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag den 30.8. 2022 

 

Sted: AC Installation, Sydkrogen 10 

Tilstede: Irene, Allan og Jette. Afbud fra Henrik 

 

 

Brochure til udlevering til nye medlemmer i papirform godkendes. Der laves 50 stk. hos Prinfovejle på pænt papir.        

De kan udleveres med klistermærke som velkomst. Der blev tilføjet et nyt billede af flagborg fra Tour de France. Billede 

af flag Alle med bil slettes. 

 

Vi vender nok en gang problemet med at vi står uden kasserer. Peter Gosvig har før generalforsamling sagt at han 

alligevel ikke ønsker posten og ønsker snart at være helt ude af det, da han stadig får henvendelser med fakturaer. 

Vi har spurgt forskellige private om de var interesseret, men uden resultat.  Momsregnskabet skal indberettes senest 

1.9.2022. Irene ringer samme aften Bjarne Andersen op om han vil gøre det en sidste gang. Han beder Irene om at lave 

en 0-indberetning på Skat.dk for ikke at få en bøde, så må det sidst på året med ny kasserer rettes til. 

Allan vil spørge Karin Skjoldemose om hun vil varetage kasserer posten. Hun tænker lige over det. Derefter vil vi hyre en 

af de lokale bogholdere. 

 

Vi har et medlemsarrangement tirsdag den 27.9. 

Irene fortæller at Gert fra Pleasure Wine godt kunne have en vinsmagning den aften og kommer i Byens Cafe, hvor der 

er reserveret til 15-20 pers. Samlet kl 18.30. Irene vil bestille noget tapas/let anretning dertil. Vi bestemte at ægtefæller 

til medlemmerne inviteres med. Der sendes hurtigst muligt indbydelse ud, så man er klar over, hvad det går ud på og 

kan få meldt til.  

 

Irene vil kontakte journalist Anders Kynde for at lave en artikel i VAF for at takke/fortælle om donationen fra 

Sparekassefonden af det flotte beløb til renovering af flag samt nye flag som blev indviet til Tour de France. Allan havde 

sørget for at vores 3 flagborge var sat frem i den anledning med forsk. Internationale flag. Det så godt ud i byen. 

 

Jette lægger referat ud på www.jellingguiden.dk Der ligger de fra hver gang. 

Det vil også lægges på at medlemmer bedes melde til, hvis de ønsker en bod til Lystændingsfesten søndag den 27.11. 

som er 1. søndag i Advent. Så har de god tid og vi kan derefter invitere eksterne som f.eks. Pilefletterlaug eller andre, 

hvis der er ledige boder tilbage. 

Vi afventer svar fra Henrik om næste møde i bestyrelsen er tirsdag den 4. eller tirsdag den 11.oktober…? 

 

Venlig hilsen Jette Holmgaard 

  

 

    

http://www.jellingguiden.dk/

