
Referat af møde d. 29.august 2018 i Kreds Nordjylland 

Sted: Hos Casper, Kjellerupsgade 10 kld. Tv. Kl.18.00 

Afbud fra Jan 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referant, 

Referat godkendt. 

Lone referant  

2. Opfølgning  

 2.1 Landsmøde, Epi konference 

Det var bare et godt landsmøde og konference. Bestyrelsen var glad for at være afsted samlet, de var glad 

for at snakke sammen med de andre kredse. Til en anden gang skal der afklares hvornår vi sidder sammen 

som en kreds. 

 2.2. Royal Run 

Fantastisk arrangement 

 2.3 Telefon interviews 

Mange medlemmer udtrykker stor glæde ved at kredsen ringer til dem. Den personlige kontakt til nye 

medlemmer skal ikke undervurderes. Tlf. penge ifb. med at ringe rundt, der blev aftalt, at man fik 10 kr. pr. 

seddel man får udfyldt. Casper snakker om bogføring af det med Janni. 

3. Kommende arrangementer 

 3.1 Zoo tur 2018 

Er lige op over, da bestyrelsesmødet blev afholdt. På dagen var der 42 deltagere. Arrangementet evalueres 

på det næste bestyrelsesmøde 

 

 3.2 Zoo tur 2019 (deadline til arrangementskalender 2019) 

Pris uændret – samme koncept – samme tidspunkt – dato 14. september. Med i aktivitetskalenderen 

 

 3.3 Fårup Sommerland 2019 (deadline arrangementskalender) 



Dato bliver den 11. maj, mødetidspunkt kl. 10.00 udenfor indgangen et eller andet sted. Pris kr. 50,- incl. 

Indgang og mad. Tilm. fra den 1. marts. Det mere praktiske aftales senere. 

 3.4 Frivillig marked 2019 

2. lørdag i juni 2019. Det tages op igen på et senere bestyrelsesmøde 

 

4. Økonomi 

4.1 Sommerhus 

Kloakering ved sommerhus nej, kystsikring ja til opbakning. På hb mødet i september skal der diskuteres 

administrationsudgifter til kontoret ifb. med udlejning m.m af sommerhuset. Casper foreslår, at kontoret i 

2019 også står for udlejning af sommerhuset og så må bestyrelsen i 2019 evt. arbejde på en anden løsning 

til 2020. Casper vil dog gerne have de 10.000 nedsat, han mener at det er for meget. 

4.2 §18 midler. Zoo og Fårup 

Lone søger §18 midler til Fårup arrangementet 2019. Men da kredsen har en stor formue, tror hun ikke det 

bliver nemt, men ser på det. 

 

5. Fremtidige møder 

 5.1 22. oktober i sommerhuset? 

Lone laver frikadeller og kold kartf. salat 

 5.2 HB-møde 28-29. september i Odense  

Der arrangeres samkørsel. 

Aktiviteter til indstikket 2019 skal afleveres til hb mødet i september, det sørger Casper for. 

 

6. Diverse 

 6.1 indkommende mails 

Casper orienterede om en enkelt mail  han havde fået. 

 

 


