
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 14. december 2021 kl. 17.00 – 19.00 

Vært: Advokaterne Sankt Knuds Torv – Claus Johansen, Ryesgade 31, 8000 Aarhus  

Som udgangspunkt, går vi ud fra, at alle deltager. Meld fra til Tine 

HUSK: Spisning bagefter på Bluefin Sushi, Borggade 4, 8000 Aarhus 

 

Referat: 

1. Bordet rundt. 
 
Arrangementet i den Gamle By gik rigtig godt. Medlemmerne udtrykte generelt stor tilfredshed 
med arrangementet. God feedback herpå både fra Risskov og fra Lystrup. Risskov Erhvervsforening 
inviteres også med til næste arrangement i januar 2022. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 8. november 2021. 

Referatet kunne godkendes. 

3. Kommunikation mellem møderne. 
 
Kontakt mellem bestyrelsesmedlemmerne pr. mail koordineres nærmere. Skrive mere direkte, hvis 
konkret behov for tilbagemelding på noget. Hvis ingen tilbagemelding konkret, så tolkes det som 
accept på det anførte. 
 

4. Tal/regnskab/økonomi – status, herunder kontingentstatus, bestyrelseshonorar mv. 

Mikkel periodiserer perioden. Udkast til driftsregnskab for 2021 og budget for 2022 blev drøftet. 
Laver en manual fremadrettet.  

Indføre no-show-fee på arrangementer. 

5. Budget 2022. 
 
Budgettet i udkast godkendes endeligt på møde i januar. 
 
Der lægges op til i budgettet, at suppleanter efter en konkret vurdering kan aflønnes på samme 
vilkår som bestyrelsesmedlemmer, hvis de deltager i samme omfang som de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

6. Opgavefordeling 2022 – herunder hjemmeside. 
 
Tine – formand – fortsætter gerne som formand 



 

Bente – næstformand - fotograf og hjemmesideansvarlig – fortsætter gerne som dette 
Mikkel – Kasserer – fortsætter gerne som kasserer 
Claus – referent – sekretær – fortsætter gerne som referent/sekretær 
Mie – nyhedschef og tekstforfatter – fortsætter gerne som dette 
Lene – supplerende netværker – fortsætter gerne som dette 
 

7. Forespørgsel fra Elsted-Lystrup Beboerhus. 
 
Tager vi næste gang. 
 

8. Musik i Lystrup 2022 – efter opfølgningsmøde med Jesper 7/12 2021  

Jesper kommer tilbage med noget. Vi tager den derfra. Vi ser hvordan vi kan tilpasse det bedst 
muligt. Måske afholdes i kirken, æbleplantagen – vi brainstormer videre herpå. Evt. egenbetaling, 
idet fondene ser velvilligt generelt på egenbetaling med som kombination. 

9. Arrangementer 2022 
Det efterstræbes, at invitationer kan udsendes 4 uger før arrangement 

a. 13/1 22 Cryptovaluta/Økonomispil/investering – lokalitet forslag – 
Mikkel og Mie færdiggør invitation snarest 

b. 24/2 22 Generalforsamling og Girafsprog – lokalitet forslag 
Invitation ud gerne 27/1 med regnskab og budget 

c. Det fremtidige arbejdsmarked 
Mie og Tine på opgaven 

d. Forår – sommer – firmabesøg – bilgalleriet – sommerfest 
Alle tænker. Autogalleri måske oktober. 

e. Virksomhedsbesøg – Viktors Farmor 
Direktør Gudik Holm anbefales at melde Viktors Farmor ind, og så vil vi gerne på 
kundebesøg  

10. Årshjul – Mie ajourfører hjulet  
11. Eventuelt. 
12. Næste møde: torsdag den 6. januar kl. 17.00 hos Tine – Multebærvej 6, Ugelbølle, 8410 Rønde 

Budget 2022 – endeligt 
Forespørgsel fra Elsted-Lystrup Beboerhus 
Opgavefordeling konkret 
Spørgeskemaundersøgelse 
Generalforsamling 

  

Julehilsener Tine & Bente 

 


