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Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag den 20.3. 2019 kl. 19.00 - 22.00 

 hos Ruth, Tornsangervej 32 

 

Indledning ved Ruth, derefter bedemøde. 
Tilstede: Bent, Henrik, Huong, Oda, Ruth, Torben, Lisbeth (ref.) 
 
 

Dagsorden. 
 

 
1. Godkendelse og underskrift af referat. 
 
2. Siden sidst. 

 Gennemgang af aktiviteter siden sidst. 

 Køkkenudstyr, hvad er på plads  og hvad mangler vi ? 
 
3. Økonomi 

 Pt. har vi en kassebeholdning på 88.500 kr., - (lejr) 
 
4. Program 

 Kommende møder 

 125 års jubilæum 7.1.2020 (udvalg) 

 Vendsyssel Teater udadrettet arrangement ? 
 
5. Div. 

 Huset, vedligehold har vi noget påtrængende? 

 Samfundslejr for hele kredsen? 
 
6. Evt. 
 
 
 

Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 

 

Ad 2. Siden sidst. 

Gennemgang af aktiviteter siden sidst. 
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28. 2. Bibelundervisning samt forbøn, frimenighedspræst Bent Houmo Jørgensen, Aalborg. 

2.3. Bibellørdag v/ Christian Poulsen, Herning. 

14.2. Fritidsforkynder Villy Pedersen, Brønderslev. 

Efterfølgende god dialog ved bordene. Muligvis svært at høre for alle, når der opstår 

spontan snak uden mikrofon. Kan vi minde hinanden om at snakke lidt højere. -  Håndholdt 

mikrofon en mulighed, men blir måske mere formelt. Vi er obs. på problemet. 

 

15.2. - 17. 2. Samfundslejr sammen med Hirtshals Im. 

Én på alle måder god og vellykket lejr. 

 

Ønske om et par stykker mere i lejrudvalget. Emner bliver prikket på skulderen. 

 

Caféen kører med trofaste, der møder op hver gang og tillige besøg af forskellige, der ikke 

har været i huset tidligere. Kaffe og andagt er faste punkter. Derudover snak, strik, spil mv. 

Spørgsmål om vi mangler aktivitetsting. Billiardbord nævnes som ide´. - Koster en del og 

fylder en del ! 

 

 Behov for dørpumpe: Det har Arne klaret. 

 

Køkkenudstyr, hvad er på plads og hvad mangler vi? 

En snak om kvalitet og pris på krus. Torben skaffer køkkenting vi har brug for -  til 

fornuftige pris. 

 

Ad 3. Økonomi 

Pt. en kassebeholdning på 88.500 kr. Samfundslejen kommer med et "planlagt" underskud 

på knap 10.000 kr. 

Underskuddet deles størrelsesmæssigt mellem Hjørring/Hirtshals. 

 

Ad 4. Program 

Kommende møder. 

Programsat gudstjeneste den 28.3.  i Sct. Catharinæ Kirke er aflyst. 

Søndag den 24. 3. er missionshuset lejet af ortodokse kristne. 

Torsdag aften den 28.3. har forening (genboer) til missionshuset ytret ønske om at låne 

huset til en generalforsamling idet de selv står midt i en ombygning. Torben har kontakten. 

Godt at andre også får et kig indenfor i vores Hus. 

 



3 
 

 125 års jubilæum lørdag den 7.11.2020. Tanker omkring  talere har været Hans Ole 

Bækgaard eller Robert Bladt. Ellers er ønsket at et udvalg nedsættes til planlægning af 

arrangementet i missionshuset. Emner bliver spurgt. 

 

Vendsyssel Teater udadrettet arrangement. Oda og Bent oplyser at det meste er på plads. 

Annoncering på Vendsyssel Teaters hjemmeside kører og ligeledes reklameskiltene ved 

indfaldsvejene. Foldere til omdeling er fabrikeret. Bent sørger for pressemeddelelse en uge 

før. 

 

Ad 5. Diverse  

Huset vedligehold har vi noget påtrængende? Muren inde i gården trænger til 

vedligeholdelse. Muren tages lige i øjesyn igen ved førstkommende lejlighed, -  inden 

fagmand bestilles. - Spøgsmålet er om nogen kan påtage sig opgaven! Henrik kontakter 

Arne, hvis fagmand skal bestilles. 

Trappen op til lejligheden trænger til "en tur". Forskellige muligheder drøftes og den 

bedste løsning vil nok være at trappen bliver slebet ned og lakeret. Torben kontakter Jakob 

Jeppesen. 

 

Grafitti malet mur ud mod parkeringspladsen ikke køn, men er kommunens område.  

Spørgsmålet er om det kan betale sig at agere på det ! Henrik hører om Arne vil nævne det 

overfor Kommunen. 

 

Samfundslejr for hele kredsen?  Ønsket om at samfundslejren udvides til at alle fra IM 

kredsen inviteres med, er bestyrelsen positivt stemt overfor. Bliver taget med og drøftet i 

lejrudvalget. 

 

 

Ad 6. Eventuelt 

Emne til næste møde.  - "  Hvor vil vi hen "- indhold i vore møder. 

 

Ønske om at Knud Erik medvirker ved et af de næste bestyrelsesmøder.  - Med mulighed 

for at drøfte hvordan aftengudstjenesterne skal forløbe og hvordan vi bedst kan bakke op 

omkring aftenen.  Hvad kan vi byde ind med! 

 

En snak om deltagelse af repræsentanter fra Imu ved bestyrelsesmøderne. - Hele mødet 

eller kun en del af aftenen og skal det være hver gang. - Torben snakker med de unge og 
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får tillige deres mailadresser så de fremover modtager IM dagsorden. Motivet er at de ser 

sig involveret i vores fællesskab. 

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 24.4. hos Torben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


