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Dagsorden bestyrelsesmøde i Slægtsforeningen Stokkildegaard 
den 29. november kl. 12, (hos Anni, ane 1)  
Anni og Bent ligger måske i byggerod. Derfor afholdes mødet enten hos Anni eller på Rødding 
Skole. I får besked. 

   
Deltagere  

Ole Lindhold 

Jane Steg 

Anni Gori 

Jens Ditlev 

Erik Steg 

Bent Gori 

Henrik Jensen 

Afbud 

Eventuelt afbud sendes til  
Anni Gori på agori@fiberpost.dk 

og jeditpe@pedersen.mail.dk  

Fravær uden afbud 

   

 

Dagsorden Referat  

1. Opfølgning på de kontakter, der har 

været til slægtsmedlemmer for at få 

dem til at træde ind i bestyrelsen. 

 

Vi mangler stadig repræsentanter fra 

flere aner.  

 

Jens har fået en nyt mulig medlem til 

bestyrelsen. Bodil Borup Kristensen, 

Møllegården i Skørping fra Ane 3. Hun 

fritages fra kontingent resten af 2014, 

og skal først betale fra 2015. Anni 

sender et brev til Bodil. 

Der mangler stadig rep. Fra ane 2 og 5. 

2. Hvordan får vi flere medlemmer? 

Forslag: 

Skal deltagelse i slægtsfesten indeholde 

et medlemskab? 

Skal vi sende hvervebreve ud til de af 

slægten som ikke har betale kontingent 

(dem vi har e-mail adresser på) 

Andre forslag? 

 

2 nye melemmer kom ind til slægtsfesten. 

 

Nyt medlemsbrev skal udarbejdes til brug til 

hvervning af nye medlemmer. Jane kigger på et 

udkast og vi andre skal komme med input. Der 

arbejdes på at det nye brev er færdig i starten 

af den nye år. 

 

Deltagelse i slægtsfeste indeholder et års 

medlemskab. 

Bestyrelsen opfordres til at aktiv forsøge at 

hverve medlemmer. 

3. Generationsskifte i bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen bliver desværre ikke yngre. 

Hvad gør vi for at sikre et 

generationsskifte i bestyrelsen? 

Bestyrelsen opfordres til at aktiv søge 

medlemmer. 
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4. Hvornår og hvor mødes vi til næste 

arbejdsdag med slægtsbogen? 

 

Næste workshop og bestyrelsesmøde 

berammes til lørdag den25 april 2015. Rødding 

Skole. 

5. Opfølgning på hvordan det går med 

kontingentindbetalingen. 

 

65 betalende medlemmer. Hvilket er et normalt 

niveau. Anni sender fremover besked Erik om 

hvem der skal oprettes med adgang til 

slægtsbogen. 

6. Renovering af gravsten på Buderup 

kirkegård. 

 

Jens valgte selv at renovere gravstenen. 

Hvad skal han have for det? 

 

Super flot stykke arbejde af Jens. 

7. Evaluering af slægtsfesten.  

 

Hvad gik godt? 

Hvad skal ændres til næste gang? 

 

En god slægtsfest og stor ros til 

underholdningen. Stor ros til de fysiske rammer 

og køkkenet. Måske fremdyrke fælles dans til 

næste gang (folkedans). 

1. Hvornår er næste bestyrelsesmøde? 

 

Den 25 april, 2015. Downtown Rødding. 

Næste slægtsfest 2 september 2017, Stubhuset 

2. Dagsordenspunkter til næste 

bestyrelsesmøde? 

 

Retningslinjer for ekstraordinære opgaver. 

Hvorledes skal dette håndteres. Slægtsfesten. 

3. Hvad skal der skrives i næste 

nyhedsbrev? 

 

Slægtsfesten, foto m.v. 

4. Eventuelt 

 

Intet at bemærke. 

5. Konstituering af bestyrelsen Formand, slægtsforeningen: Jens Ditlev 

Pedersen. Næstformand: Jane Steg, Kasser Anni 

Gori. 

 


