
Referat af bestyrelsesmøde i LOB den 7. Januar kl. 19. 
  

Mødet blev afholdt hos Susanne 

Deltager: Susanne, Morten, Jette, Henrik, Annelise, John 

Afbud: Jacob, Tine, Ragna, Niels 

Referent: John Møller Klausen 

 

1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra den 18. November. 

  

 Opfølgning på bålpladsen er, at efter vi har snakket med Rune Nørskov, 

 har vi lavet aftale med ham om, at han laver en ny bålplads med 

 belægning rundt om til kostpris (materialeprisen). 

  

 Morten har undersøgt og fundet ud af, at vi skal betale licens hvis vi viser 

 noget på storskærm i forsamlingshuset. 

 Han prøver at finde ud af, hvad det vil koste, hvis vi viser en 

 håndbold-/fodboldfinale. 

  

 Susanne har ikke været til møde i forsamlingshusudvalget endnu, så vi 

 ved ikke, hvordan det går med et eventuelt lydanlæg/ højtaler til 

 forsamlingshuset. 

  

2. Gennemgang og drøftelse af forslag til reviderede vedtægter. 

  

 Vi fik udarbejdet et forslag til vores eventuelle nye vedtægter, som nu 

 rundsendes til bestyrelsen til godkendelse, således at vi kan fremlægge 

 dem på generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Plan for salg af medlemskort. 

  

 Der er 6 ruter, og de blev fordelt således: 

 

1. Susanne og Henrik 

2. Morten og John 

3. Ragna og Niels 

4. Annelise og Jette 

5. Anna og Gudmund 

6. Ældregruppen 

 

Senest d. 6. Februar skal Tine have tilbagemelding. 

Husk at få skrevet, hvordan der bliver betalt. 

Hvis der bliver betalt med mobile pay, skal folk skrive deres adresse i 

kommentar feltet, i stedet for deres navn. 

Susanne skal have en kopi af de opdaterede lister med hensyn til: Navn, 

telefon nr., e-mail adresse og om de ikke ønsker at være medlem. 

Susanne deler med Morten, når hun har gået dem efter. 

 

 

4. Aftale plan for arrangementet "Klimavenlig mad" 

  

 Vi mødes kl. 17.00 til borddækning 

 Morten sørger for drikkevare. 

 Der var dags dato 41 tilmeldte. 

  

5. Næste møde. 

   

 Aftales i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 

  

6. Eventuelt. 

  

 Susanne handler ind til generalforsamlingen. 

 Morten sørger for drikkevare. 

 Vi mødes kl. 18.00 til opstilling af borde. 
 


