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Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag den 28.8. 2019 kl. 19.00 - 22.00 

hos Huong, Sjællandsgade 3 A 2. tv 

 

 

Indledning ved Huong og derefter bedemøde. 
Tilstede: Henrik, Torben, Oda, Ruth, Huong, Lisbeth (ref.) 
Fraværende: 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/program/tema for 2021 

5. Div. 

 Huset vedligehold, trappe, opfølgning 

 Samfundslejr for hele kredsen eller Hjørring/Hirtshals? Opfølgning 

 Lejlighed: kontraktgennemgang 

 MobilePay nyt gebyr? 

 Moms nr. skal vi stadigt bruge det ? 

6. Evt. 

7. Næste møde 
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Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 

Ad. 2. Siden sidst. 

Aktiviteter: 

 Teltmøder i Hirtshals 13. - 18.8. : Vigtigt at vi er obs. på fremmede. 

Ydre Missions aften v. Jens Peter Rejkjær, Christiansfeld. 

 

Ad. 3. Økonomi 

Kassebeholdning ca. 80. 000 kr. Der er indkøbt trådløs mikrofon. 

Ad. 4. Program 

Kommende møder/program/tema for 2021. 

Oda oplyser fra programudvalget om ændring i programmet den 10.10. 2019. Her bliver 

det Jens Martin Pedersen(Snak tro), der kommer. Han vil opfordre til at der denne aften 

bliver mulighed for at snakke sammen om tro. 

En snak om juleafslutning/sommerafslutning: 

-  At vi hver især drøfter med vores bibelkreds, -muligheden for at være fælles om at stå for 

tilrettelæggelse af en aften.  Første gang kunne blive julefesten den 12.12. -   Dernæst 

måske sommerafslutningen 2020. Talere varetages af programudvalget, resten 

tilrettelægges af bibelkreds. - Pigeklub kunne måske benyttes på samme vis. 

Har vi resurser til det  kunne en bibelkreds stå for en mødeaften ud fra hvad vi har" haft 

om "i bibelkredsen og hvad vi har af guldkorn, som vi gerne vil dele med andre. 

 

Udadrettede arrangementer: 

Torben står for evaluering af det udadrettede arrangement i år. 

I 2020 bliver det 125 års jubilæet og i 2021 vil det igen blive et arrangement ved påsketid. 

 

Tema for 2021 bliver " I tjeneste med Jesus ". 

 

Ad 5. Div. 

Torben har fået tilbud hjem på vedligehold/ trappe. Bedste tilbud vælges og indebærer 

nedslibning, grunding og lakering. Pris mellem 7.000 og 10.000 kr. Arbejdet udføres når der 

er mindst mulig trafik på trappen. 
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Samfundslejr for hele kredsen eller Hjørring/Hirtshals. Punktet udskudt til næste gang. 

 

Der har været en snak om lejekontrakten og indholdet af denne. 

MobilePay  indfører et  gebyr for deres betalingsløsning/Myshop på 49 kr. om måneden. 

Spørgsmålet er om gebyret kan undgås ved evt. at droppe moms nr..Henrik undersøger 

nærmere. 

 

Ad 6. Evt. 

Facebookgruppe for IM Hjørring udskydes til vi finder administratoren, der vil påtage sig 

opgaven. 

 

Ad 7. Næste møde 

Bestyrelsesmøde hos Henrik den 25.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


