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 Bestyrelsesmøde den 18. september 2010 hos Anni Gori  

Deltagere  Afbud  
Jens (ane 7) 

Anni (ane 1) 

Arne (ane 2) 

Jane (ane 4) 

 

Bent (webgruppen) 

Erik (webgruppen) 

 

Hanne (ane 5) 

Ole (ane 9) 

Per (ane 6) 

Henrik (ane 7) 

Erna (Ane 8) 

Frede (ane 3) 

Kaj (ane 10) 

 

Claus (webgruppen) 
 

Dagsorden/referat 

Dagsorden  Referat  
Siden sidst 1. Jens bød velkommen og takkede Anni for at vi kunne være 

hos hende og Bent. 

2. Siden sidst har der været kursus på Lem skole, hvor 

slægtsbogen blev ajourført. 

Generalforsamling  1. Dagsorden blev gennemgået. 

2. Det besluttes, at der på næste bestyrelsesmøde laves 

forslag til ændring af vedtægterne, således at vedtægterne 

svarer til den måde foreningen fungerer på i dag, hvorefter 

de kan drøftes og besluttes på generalforsamling i 2011 i 

forbindelse med slægtsfesten.  

Økonomi  1. Anni gennemgik regnskab. 

2. Anni oplever at medlemmer glemmer at betale kontingent 

når opkrævning sendes på e-mail. 

3. Rykkerprocedure vedtages. 

4. Anni og Erik gennemgår medlemslister for at få styr på e-

mailadresser.  

P.g.a  høje takster på forsendelse af breve skal vores 

kontakt til medlemmerne foregå via e-mail, så vidt det er 

muligt. 

5. Erik tilretter medlemssystemet i forhold til 

rykkerprocedure og at kontingent er 50 kr. pr. person. 

Rykkerprocedure: 

1. Opkrævning sendes til medlemmerne i marts. (på mail til 

dem der har det og pr. post til resten) 

2. Indbetalingsfrist er 1. maj 

3. Rykker sendes 15. maj 

4. Har medlemmer ikke betalt inden den 1. juni videregives 

restancelisten til bestyrelsesmedlemmerne, som 

personligt kontakter medlemmerne inden den 1. juli. 
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Ansvarsområder  Bestyrelses gennemgik hvem der gør hvad. 

Det blev besluttet at der fremover udsendes et nyhedsbrev til 

medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde. Jane er ansvarlig for 

nyhedsbrev. 

Indhold i nyhedsbrev: 

1. Reklamere for slægtsfest herunder at opfordre deltagere 

til at komme med indslag til festen. 

2. Lidt om hvor langt vi er med slægtsbogen 

3. Rykkerprocedure 

4. Næste dato hvor der arbejdes videre med slægtsbogen 

5. Opfordre til at finde nye medlemmer 

Slægtsfest  1. Peter Thomsen fortæller om Buderupholm Kirke 

2. Kransenedlæggelse? 

3. Stubhuset er reserveret 

4. Dem der plejer at lave mad er bestilt 

5. Harmonika spillerne underholder 

6. Deltagerne opfordres til at komme med indslag 

7. Program blev gennemgået 

8. Anni køber genbrugsnavneskilte               

9. Program udsendes sammen med kontingentopkrævning i 

marts 2011 

10. Pris for hele arrangementet er 200 kr. og 150 kr. for 

aftenarrangement. Under 12 år er gratis 

11. Madholdet kaldes ind og får overrakt en buket 

12. Tilmeldingsfrist er den 1. august 2011 

13. Anni melder tilbage til anerepræsentanterne om hvor 

mange der tilmeldt fra de respektive aner 

Slægtsbogen  Der er nu 885 medlemmer af slægten + ægtefæller lagt ind i 

slægtsbogen. 

Det blev besluttet, at der en gang om året planlægges en dag, 

hvor vi mødes for at arbejde videre med slægtsbogen. Næste 

arbejdsdag bliver den 6. november 2010 på Lem skole fra kl. 10 - 

16. 

Evt. Intet.  

Dagsorden  

til næste bestyrelsesmøde 

1. Siden sidst 

2. Planlægning af slægtsfest herunder at færdiggøre program 

og aftale hvem der gør hvad 

3. Slægtsbogen herunder at beslutte næste arbejdsdag 

4. Udarbejde udkast til vedtægtsændringer 

5. Opfølgning på rykkerprocedure herunder e-mails på 

medlemmer og medlemssystem 

6. Indhold i nyhedsbrev? 

7. Udarbejde dagsorden til næste bestyrelsesmøde 

 

Næste bestyrelsesmøde er hos Ole i Jægerspris den 5. eller 12. 

marts 2011. 

 


