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Referat 

Bestyrelsesmøde torsdag den 27.6.2019 kl. 19.00 - 22.00 

                            hos Lisbeth, Kamgræsvej 5 

 

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

Dagsorden. 
 
1. Godkendelse og underskrift af protokol 
 
2. Siden sidst 

 Gennemgang af aktiviteter siden sidst 
 
3. Økonomi 

 Pt. har vi en kassebeholdning på...... 
 
4. Program 

 Kommende møder 

 125 års jubilæum 7.11.2020 (udvalg) 
 
5. Div. 

 Huset vedligehold, maling af væg i gård, opfølgning trappe 

 Samfundslejr for hele kredsen? Opfølgning 

 Lejlighed: Kontrakt gennemgang 

 Frivillighed, hvordan kan vi bedst motivere 
 
6. Evt. 
 
7. Næste møde 
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Ad 1. Referat godkendt og underskrevet 

 

Ad 2. Siden sidst 
Gennemgang af aktiviteter siden sidst 
 Følgende møder gennemgået og evalueret: 
25.4. Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Emne: Salme 73 - når jeg ikke forstår Gud 
9.5. professor dr. theol Kurt Christensen. Emne: Begrund og forsvar Islam og Kristendom 
16.5. Videoaften hos Ingelise og Torben Holm. Taler streamet. 
23.5. Gudstjeneste i Sct. Catharinæ Kirke v/ Knud Erik Nielsen/ Jens Jensen, Norge .  
13.6. Henri Alex Jensen,  Silkeborg. Emne: Jesus - drivkraften til et liv i kærlighed. 
 
20.6. Sommerafslutning med fællesspisning. En stor tak til Markus og Sebastian for 
musikken. Tak til alle der bidrog med sang/vidnesbyrd, -  til alle, der mødte op og var med 
til at gøre aftenen god. En gentagelse af aftenens menu afprøves måske ved anden festlig 
lejlighed. 

 
Ad 3. Økonomi 
For tiden har vi en kassebeholdning på ca. 82.000kr. 
 

Ad 4. Program 
Kommende møder: 
Teltmøder i Hirtshals. Hjælpelister med nattevagter mv. er rundsendt til alle.  
22. 8. Ydre Missionsaften v/ Jens Peter Rejkjær , Christiansfeld. 
29.8. Lovsangsaften v/ Musikkonsulent Bjarne Klitgaard, Aalborg. - Godt at have de unge 
med sådan en aften. Hvem kontakter? 
12.9. Familieaften med fællesspisning. Taler Børnekonsulent Elisabeth Holdensen, Aalborg. 
Emne: Blive som børn. 
 
125 års jubilæum 7. 11. 2020 (udvalg): 
Henrik refererer fra udvalgets møde. Planlægningen er godt i gang og mange fine ideer i 
spil. Godt materiale at arbejde videre med. Fra udvalgets side har man et ønske om, - at et 
medlem fra bestyrelsen medvirker. 
 

              

             Ad 5. Div. 
             Maling af væg i gård. Her har Arne sørget for at muren blev malet. Flot arbejde og en  
             stor tak til Arne. 
             Punkterne vedligehold af trappe +samfundslejr for hele kredsen er udskudt til næste  
             gang. 
             Der har været  en snak omkring lejligheden/forbrug og kontraktgennemgang. Punktet tages          
             op på et senere tidspunkt. 
             Frivillighed, hvordan kan vi bedst motivere hinanden. En snak omkring dette. - Overskud til  
             arbejdet, hjertet med i arbejdet. Først og sidst er det et forbønnens arbejde. 
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Ad 6. Evt. 
 Oda redegør for arbejdet i programudvalget. Program for 2020 stort set færdigt.  
Sommerafslutning/juleafslutning: I stedet for at det er bestyrelsen, der står for disse 
aftener bliver det sådan at programudvalget kontakter en bibelkreds eller pigeklub og 
forhører om de kan tænke sig at stå for forløbet af aftenen. 
En snak om evt. ændringer i sammensætningen af de forskellige møder i 2021. Gerne flere 
undervisningsaftener, syng sammen aftener. 
Desuden tanker om et udadrettet arrangement igen i 2021, måske påske. 
Nyt overordnet tema for 2021 tænkes igennem  til næste gang. 
 
Hjælp i teknikken: 2 afløsere efterlyses. Jonas og Andreas er behjælpelige og instruerer 
gerne. 
 
I rummet ude bag talerstolen er der nogle gamle effekter, som ikke længere benyttes. 
Disse vil blive kørt til genbrug i Tornby. 
 
Bestyrelsen skønner at der er behov for trådløs mikrofon. Andreas bliver spurgt om han vil 
undersøge pris og kvalitet. 
 
En snak om en lukket facebookgruppe for Im Hjørring. -  Mulighed for hurtigt at informere 
rundt. Huong undersøger muligheder. 
 
 

Ad 7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde den 28. august hos Huong, Sjællandsgade 3 A 2. tv. 
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