
 

Referat af 

Bestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00 

Vært: Kiropraktor Lystrup - Hanna Hvam 

Til stede: 

Bente Binderup – BB Studio  
Hanna Hvam – Kiropraktor Lystrup 
Heini Møller – Børge Møller Grafisk 
Jakob Logan Nørgaard - Jakob Logan Nørgaard Consult 
Katrine Windfeld Jakobsen – Katrine Windfeld Kostvejleder og sundhedsformidler 
Lars Erdal – MarkOn 
Line Østergaard Tranholm – HR Company 
Tine Windfeld – Windfeld 
 

Fraværende: 

- 
 
Referent: 
Jakob Logan Nørgaard 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering – opgaver - arbejdsfordeling - herunder: 

 Formand: Tine Windfeld 
 Næstformand: Jakob Logan Nørgaard 
 Kasserer: Lars Erdal 
 Sekretær: Line Østergaard Tranholm 
 
Øvrige arbejdsposter: 
 Fotograf og praktiske opgaver: Bente Binderup 
 Tovholder på hjemmeside og SoMe: Hanna Hvam 
 Assistent vedr. hjemmeside og SoMe: Katrine Windfeld Jakobsen 
 Trafik i og omkring Lystrup samt kontakt til Fællesrådet: Jakob Logan Nørgaard 

 
 Udvalg vedr. evt. ny hjemmeside : 

Tine, Bente, Hanna, Katrine 
Tine udstikker en føler vedr. pris og tid for konstruktion af ny hjemmeside. 

 
2. Arrangementer 

 Kort sigt 
Arrangmentet, Netværksmøde og foredrag om Kundeanbefalinger & Branding, planlagt til 
10/3 fastholdes med få ændringer. 
Tine er arrangementsansvarlig og beder om hjælp når behovet opstår. 
 



 

 Lang sigt 
Ud over at bestyrelsen er enige om at networking er vigtigt i foreningen, skal bestyrelsen 
have en generel diskussion om hvilken arrangementer: Emner, form og indhold, hvor 
mange vi vil have på årsbasis etc. Dette udskydes til næste/senere bestyrelsesmøde og vil 
komme inden bestyrelsen lægger sig fast på yderligere arrangementer. 
 

3. Andre aktiviteter og emner for bestyrelsen 
 

 Retningslinjer 
Bestyrelsen ønsker en meget høj grad af åbenhed overfor medlemmerne, derfor skal der 
være åbenhed omkring datoer for bestyrelsesmøder og referater, som skal på 
hjemmesiden, og medlemmerne bør kunne kontakte hvem de ønsker i bestyrelsen og 
forvente at deres henvendelse bliver behandlet. 
Bestyrelsesmedlemmerne skal sikre sig at have mandat fra bestyrelsen i orden , når de 
agerer på vegne af bestyrelsen. 
Medlemmerne opfordres til at bede bestyrelsen tage emner eller arrangementer op, som 
findes relevante for Erhverv Lystrup. 
 

 Hjemmeside – nedsat udvalg, se punkt 1. ovenfor. 
 Trafik i og omkring Lystrup 

Jakob laver forslag til at få meningstilkendegivelser fra erhvervslivet i og omkring Lystrup 
vedr. den trafikale situation. Herunder efterlysning af problemer/løsninger på kort og lang 
sigt. 
Jakob kontakter forskellige personer med viden om området og koordinerer med 
Fællesrådet for at sikre størst mulig gennemslagskraft. 

 Netværk i foreningen, Kontingentdifferentiering, Hvervning af medlemmer, Visioner, 
Værdier og Formål er alle emner, som hænger sammen. 
Bestyrelsen vil i den indeværende bestyrelsesperiode diskutere disse emner og beslutte 
samt agere på den baggrund. 
Nogle emner, f.eks. Kontingentdifferentiering, skal behandles på næste generalforsamling, 
hvis der skal gennemføres noget. 

 Vedtægterne trænger til en gennemgang, og hvis de skal ændres skal der nedsættes en 
arbejdsgruppe, som kan have forslag klar til næste generalforsamling. 
 

4. Eventuelt 
 Referat fra generalforsamlingen blev godkendt og kan publiceres/sendes til medlemmerne. 
 Som det blev annonceret og inviteret til på generalforsamlingen var der reception hos 

officelab i anledning af direktør Christoffer Flintholms fyrre års fødselsdag d. 21. februar. 
Erhverv Lystrup var repræsenteret ved Tine og Jakob, foreningen gav en gave i form af en 
flaske og et lille gavekort til sejlertøj/udstyr. 

 Næste møde: Mandag d. 16. marts hos Lars, MarkOn 

 

 


