
Referat bestyrelsesmøde i Selling Borgerforening  

Dato:  4. maj 2022 

Sted:  Herman Bangs Vej 8 

Deltagere:  Mona, Simon, Lone 

Afbud:  Mai, Steffen 

Referent:  Lone 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af punkterne Godkendelse af dagsorden og Godkendelse af referat fra 

seneste møde 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

Kommentarer til referat: Næste møde med bestyrelsen for forsamlingshuset er aftalt til 24. 

august 2022 i Forsamlingshuset. 

Referat godkendt.  

 

3. Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamling flyttes til 29. juni for at denne kan være i forsamlingshuset.  

Lone skriver til forsamlingshus-bestyrelsen, at vi er der.  

Lone laver forslag til nye vedtægter og sender ud til bestyrelsen.  

Mona søger for at HØST får dagsorden og nye dato. Deadline 14. maj 2022.  

Dagsorden, velkomstfolder og nye vedtægter skal fordeles i byen. (Alle). 

Lone forsøger at lave det hele på en A4. Senest færdig 15. maj, rettelser retur 20. maj (Alle). 

Senest 27. maj skal det være printet (Lone+Mona).  

Mad og tilmelding: 

Tilmelding via telefonnummer (Monas) sættes i indkaldelse og i HØST. Tilmelding senest 22. 

juni 2022. 

Da det er med spisning, er det kl. 18.00 og spiser ca. 19.00. 

Vi bestiller smørrebrød, og øl og vand (Mona). 

 

4. Godkendelse af velkomstfolder 

Gennemgået og Lone renskriver og sender ud til alle seneste 15. maj, alle kommenteret 

hurtigst muligt.  

 

5. Drøftelse af næste skridt ifht samarbejdet med Forsamlingshuset 

Både Mona og Lone forventer at stille op til bestyrelsen i forsamlingshuset for at øge samarbejdet.  

 

6. Godkendelse af budget for Selling Byfest 

Godkendt, og budgettet ligger i Dropboks og opdateres løbende, som omkostninger kendes. Pt. 

er det i balance, men et evt. underskud må dækkes af foreningens penge. 

 

7. Eventuelt 

Vi har aftalt af få mere struktur, f.eks. at dagsorden skal ud 1 uge før mødet og evt. forslag til 

dagsorden skal være Mona i hænde 8 dage før mødet. Medlemmer (alle) i bestyrelsen skal 

orienteres sig på dropboks jævnligt.  

 


