
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 12/8 2020  

hos Henrik, Hulbakvej 47, 9480 Løkken 

 

Indledning ved Henrik, derefter bede møde. 

Dagsorden. 

1. Godkendelse og underskrift af protokol 

Referatet fra sidst er godkendt.  

2. Siden sidst 

Kristian Jeppesen har sagt ja til at være med i mødelederteamet. 

Torben og Andreas vil arbejde videre med brugen af vores facebookside. Lukket/åben gruppe, hvad 

vil vi med den? De snakker med Jonas. 

Udendørs arealet omkring missionshuset trænger til at blive gjort rent. Der er taget kontakt til 

pedel. Aftale om portner- og rengøringsarbejde skrives om, så den bliver mere konkret. 

Mulighed for at få indlagt internet i missionshuset. Det undersøges nærmere. Torben tager kontakt 

til internet udbyder.     

 Økonomi: 

 Pt. har vi en kassebeholdning på -145.000 kr. 

Diskussion af evt. tilskud til ansættelse af ungdomsmedarbejder støttet af lokale indsamlede 

midler. 

Diskussion af om vi kan give gave til IM hovedkasse, lokale aktiviteter for ungdomsarbejdet, 

projekter i udlandet eller andet. Dette tages evt. op på generalforsamlingen. Forslag til en 

indsamling til IM hovedkassen, hvor IM Hjørring evt. fordobler det indsamlede beløb.  

Udlejning af huset til Eritrea folket. Pausen fastholdes indtil videre. 

Der indkøbes engangsservice og bestik for at undgå smitte risiko.  Henrik undersøger. 

Der har været nogle rigtig gode gåture i Christiansgave med god trofast opbakning.  

3. Program 

 Næste møde gennemføres som aftalt, dog undlader vi fælles sang, og der tages samme 

forbehold som før sommer pga. covi19. 

 Mødet den 17. september.  Ændring til programmet, hver familie spiser selv sin egen 

medbragte mad til aftenen.  

 

4. Afskedsfest Anna Margrethe og Bent den 10. september 

 Festens start rykkes fra kl. 19.30 til kl. 19.00 

 Indbydelse er sendt rundt. 



 Når tiden nærmer sig tages der stilling til om der må synges denne aften.  

 Der indkøbes en gave. 

 Der må maks. være 103 personer i lokalet, men der skal være en meter i mellem hver, dog 

ikke personer i samme familie. Man skal være opmærksom på at holde afstand. Stole 

sættes op så de overholder reglerne.  

 Jette tager kontakt til kaffeholdet for overholdelse af retningslinjer. 

 En fra bestyrelsen giver en officielt tak i forbindelse med at gaven overrækkes.   

5. Jubilæumsfest  

 Udvalget holder næste møde 1. september, men det er en usikker tid vi står i, så 

planlægningen er besværlig gjort heraf.   

6. Eventuelt 

 Menighedsrådsvalg. Den 18. august kl. 18.30 er der offentligt orienteringsmøde i 

sognegården om, hvordan valget vil foregå. Her er det vigtigt, at der er en fra bestyrelsen 

som deltager. Den 15. september er der valg.  

 Spørgsmål fra programudvalget:  

i. Dato for generalforsamling torsdag den 11 februar 2021. Ok.  

ii. Fælleslejr fredag den 12-14 marts. OK 

iii. Skal der være møde aftenen før fælleslejr? Tænker at vi aflyser mødet og opfordrer 

til at bakke op om fælleslejren. 

iv. Skal der være et udad rettet arrangement den 27 marts i forbindelse med Påske. 

Det vil være fint 

v. Skal der afholdes Sankthansfest den 23. juni?  Bestyrelsen drøfter det og vender 

tilbage senere.  

vi. Bliver der Teltmøder i Hirtshals. Det er aflyst. 

vii. Ønske om forslag til taler.  

7. Næste bestyrelsesmøde 

 Onsdag den 9. september kl. 19.00 ved Jette. Afsluttes senest kl. 21.45. 

Deltagere på mødet: Henrik Christensen, Torben Holm, Houng Tran, Jette Nielsen, Andreas Nedergaard, 

Anders Kattenhøj 

 


