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REFERAT:  
Bestyrelsesmøde: 04.11.2021, torsdag, kl. 16,30 – 18,30 
(Næste møde aftalt til: 02.12.2021, torsdag kl. 16,30 – 18,30 i frivilligcenter) 
 
Tilstede: Birgit Vinholt Hansen, Flemming Svane-Petersen, Elisabeth Enghave, Joan 

Eriksen, Maren Søndergaard Pedersen og Dorte Nielsen 
 
Afbud: Birgit Larsen, Malcolm Theakston, Bo Michael Andersen 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Bo Michael ønsker punkt: Forslag om, at bestyrelsesmøder afholder hver 3. 
måned og ved hvert møde aftales det næste, så alle kan deltage.  
Dette punkt medtages ved næste bestyrelsesmøde sammen med forslag fra 

Malcolm Theakstons forslag om et årshjul. 
 

2. Godkendelse af referat af 14.10.2021 referat-2021-14-10.pdf (slaegt.dk) 

Elisabeth E.: Joan Eriksen søger for Gløgg, Klejner og brun kager til julekom-

sammen. Herefter Godkendt 
 

3. Åbent hus: 08.11.202, kl. 19,00 i Aulaen Frederiksborg Byskole 
Antal tilmeldte 01.11.2021= 100, der regnes med manglende fremmøde på 
10% 

Status : 
Den 04.11.2021 er der 108 tilmeldte.  Der er annonceret igen for sidste rykker 

inden mødet. Elisabeth står for indkøb af vand og chips. Flemming er tovholder 
for afvikling ifm Byskolen. Drøftet, om vi skal tage betaling for vand og chips. 
Bvh forhører per Anderson om oplægget til promovering af foreningerne – idet 

det er gratis for alle interesserede at deltage.  
 

4. Kasserer –  
Regnskab, procedure, se vedlagte bilag 
  

4.1 drøftelse/evt. bevilling af transportudgifter til nøglepersoner i bestyrelsens    
      arbejde – eksvis Åbent hus om søndagen 

Punktet udsættes til næste møde.  
 

5. 1: Juleafslutning, 08.12.2021, status 

Joan E. står for indkøb af forplejning – se ovenfor. Der er lavet en quiz. Bvh 
har gaver som kan udloddes. Vi har endnu ikke fundet én, der kunne fortælle 

noget om jul i gamle dage 
 

https://www.slaegtogdata.dk/
https://slaegt.dk/media/c1yhtlib/referat-2021-14-10.pdf
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2: arrangement 15.01.2022, Skifter og fæster, workshop m/Jørn Dietrich,  
    Status 

Der er booket lokale i Hillerød MadMarked. Jørn Dietrich har sagt ja til at holde 
workshoppen – max antal deltagere er 15 personer. Gratis at deltage, men del-
tagerne skal købe forplejning i Hillerød MadMarked. Vi står for kaffe og kage.  

 
6. evt.   

Orienteret om, at generalforsamling kan afholdes 16.03.2022 med efterføl-
gende foredrag af Gitte Christensen. 
Drøftet Hjælp, Tips og tricks på søndage. Aftalt, at vi holder fast på dagene 

som er annonceret i 2021 – undtagen 19.12.2021. Samtidig afholdes sønda-
gene i 2022 den sidste søndag i hver måned startende den 30.01.2022 

it. 10-13. 
 
Ref. Birgit Vinholt Hansen 06.11.2021 
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