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Referat - bestyrelsesmøde den 29/9-2020 
 

 
DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde (7/9-2020). 
1) Godkendt og underskrevet. 

2. Generel orientering siden seneste møde 
1) Generalforsamlingssituationen har været et issue siden sidst. Konklusion på håndte-

ring under punkt 5 
3. Økonomi 

1) Økonomistatus 
i. Regnskab er afsluttet for det seneste år, men grundet Corona situationen har 

der ikke været udsendt noget. Dette vil blive håndteret sammen med beslut-
ningen under pkt. 5. 

ii. Der vil umiddelbart efter udsendelse af materiale til generalforsamlingen – 
herunder regnskab for 2019/20, blive udsendt opkrævning for året 2020/21. 

iii. Foreningssystem – ”Foreningslet” driftssituation 
1. Fungerer rigtig godt og driftssikkert. 

iv. Medlems status og indbetalingsstatus til dato 
1. Kommer i forbindelse med beretning og regnskab der udsendes jf. 

pkt. 5. 
4. Arrangementer/aktiviteter i 2020 

1) Handicap adgang til stranden 
i. Første sæson er nu gået, og det har været en stor succes og med meget til-

fredshed fra brugerne. 
Sæsonen er nu slut – og DERFOR opfordres der MEGET til, at der er nogle aktive der melder sig til 
at assister med nedtagelse af stien lørdag den 24/10 kl. 10.00. Der vil sættes stor pris på, at der er 
nogle der giver en hånd med!! Generelt opfordres til at de der kan og vil – skriver sig på en liste 
som kan benyttes til fremtidig assistance til etablering og nedtagning fremadrettet. Personer som vil 
give en hånd med bedes rette henvendelse til Preben Thomsen mail: pt@designerspack.dk 

ii.  
2) Cykelsti Vedersø Klit – Sidselbjerg. 

i. Arbejdet pågår fortsat, og der rapporteres når der er konkret nyt. 



5. Generalforsamling – beslutning om dette, ny bestyrelse m.m. 
i. Valgt at være pragmatisk og følgende valgt/besluttet: 

1. Beretning, regnskab og kandidater til bestyrelsen klargøres. 
2. Mail til alle medlemmer med bestyrelsens beslutning om at rundsende 

ovennævnte materiale, begrundet i den usædvanlige situation i år. Ud-
sendes inden for en uges tid. 

3. Henvise til, at vi ikke overholder vedtægterne, da det ikke har været et 
element der nogensinde kunne tænkes ind i vedtægterne. Opfordre til 
at generalforsamlingen afholdes på denne måde i 2020.  

4. Bestyrelsesmedlemmer på valg – 2 genopstiller ikke og 1 har afsat fri-
tidshus. Der er 2 kandidater til bestyrelsen valg, og der mangler der-
med én, hvorfor der opfordres til, at der indstilles kandidater til den 
sidste plads. Kassereren i bestyrelsen som ikke genopstiller, har til-
budt at håndtere den regnskabsmæssige del i en periode fremadrettet. 

5. Indbetaling til nyt medlems år udsendes umiddelbart i forlængelse af, 
at materiale til generalforsamlingen er udsendt. 
 

6. Næste møde 
1) Formanden indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde. 

 
7. Eventuelt 

1) Intet 
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