
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde mandag den 16. august 2021 kl. 18.00 – 21.30 

Vært: Din Bilpartner, Bremårevej 11, 8520 Lystrup 

- med forplejning fra enten Lystrup Familiecafé  

 
 

Dagsorden: 

1. Bordet rundt og spisning 

 
a. Herunder deltagelse af Jesper Fredslund Andersen Uncover Music: 

 
Jesper Fredslund var til stede og berettede om sit produkt, og vi drøftede arrangementer 
til 2021. 
Lars Thomsen har meldt sig ud af bestyrelsesarbejdet 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 1. juni 2021: 
 

Referatet blev enstemmigt godkendt 
 

3. Tal/regnskab/økonomi – status, herunder kontingentstatus. 
 

Der var ca. 23 medlemmer ud af 83 medlemmer, der ikke havde betalt kontingent. Det blev besluttet 
indledningsvist at sende venlige påmindelser om betaling ud, idet manglende betalinger kunne bero 
på forglemmelser, ferie mv. 
 
Honorarfordeling drøftedes i bestyrelsen til nærmere beslutning til næste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen forhører sig om regler i forhold til bestyrelseshonorarer ved statsautoriseret revisor.  
De kr. 20.000 i budgettet sat af til fordeling forholdsmæssigt blandt bestyrelsens medlemmer blev 
drøftet. 
 

4. Vækst & Vidensdag 16. september – status. 
 

Arbejdsdokument med program og budget (inkl. sponsorater) fremlagt til drøftelse.  
 
Arrangementet forløber planmæssigt. Kassen betaler for bestyrelsesmedlemmernes tilmeldingsgebyr. 

  
 Der bliver snarest sendt nyhedsbrev med invitationer ud til medlemmerne. 

 
5. Arrangementer 2021 og 2022 

 
Arrangement 14. oktober – Danmarks Mentale Sundhedsdag blev drøftet med foredragsholdere. 
Velliv, trivsel og velfærd. ”Mangel på arbejdskraft”- debatforum. Udfordringer, værktøjer, statsstøtte. 
Ledelsesindgang; Hvordan tiltrække attraktive medarbejdere, tilbud til medarbejdere, fokus på 
menneskelige forhold og udfordringer med manglende kompetencer, medarbejderudvikling og kurser. 
HR-udfordringer. Formidler i Clavis, Michaela Filipova Sørensen, blev overvejet. Få en god arbejdsplads. 
Få engageret virksomheden og medarbejdere. 
 



 
 
 
Julearrangement i Gamle By 2. december 2021 17.00-21.00 blev drøftet. 
 
Foredrag omkring cryptovaluta blev drøftet til afholdelse d. 13. januar 2022 kl. 17.00-21.00. Evt. i 
kombination med foredrag med udvikler af nyt matadorkoncept til unge mennesker for at lære dem 
om privatøkonomi. Evt. Jesper Berggreen også. 
 
Virksomhedsbesøg ude hos diverse blev ligeledes drøftet. 

 
6. Årshjul. 

 
Årshjul blev fremlagt til overblik og drøftelse. Minimum 4 uger før sendes invitation til arrangementer 
ud. 
 

7. Nyhedsbrev. 
 

Nyhedsbrev sendes ud. Medlemmer skal have mulighed for at byde ind i forhold til virksomhedsbesøg. 
 

8. Eventuelt. 
 

Der var ikke noget under eventuelt. 
 

9. Næste møde – allerede kendte punkter til dagsorden, hvor & hvornår – oplistes 
 

Næste bestyrelsesmøde bliver den 20. september 2021 
 

 
 
 
16. august 2021 
 
 
Referent 
 
Claus Johansen,  
bestyrelsesmedlem 


