
Bestyrelsesmøde mandag den 8. november 2021 kl. 17.00 – 19.30 
Vært: BB Studio – Bente Binderup, Arresøvej 48, 8240 Risskov 

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

 
 

Dagsorden: 
 
1. Bordet rundt. 
 
Der var yderligere medlemstilgang og drøftelser med potentielle nye medlemmer. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 20. september 2021. 
 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Tal/regnskab/økonomi – status, herunder kontingentstatus, bestyrelseshonorar, rutiner og 
resultat Vækst & Vidensdag 
 
Der er bogført til og med 8. november. Kontingenter for 77 medlemmer, hvoraf 1 har betalt for næste år også. 
 
Kr. 30.850 i debitorer. 115.663 kr. plus 1.000 kr. på arrangementskontoen. 
 
Foreslås kr. 200 for en gæst til arrangementet jul i den gamle by. Benyt chancen til at tage en 
forretningsforbindelse med i byen  
 
Bestyrelseshonorar blev drøftet i forhold til det afsatte budget på kr. 20.000 hertil. Det blev besluttet, at 
bestyrelsesmedlemmerne honoreres med kr. 4.000 hver. Mie Glud Pedersen vil tænke nærmere over, om hun 
ønsker at modtage bestyrelseshonorar og vender tilbage 1.1.2022. 
 
4. Forespørgsel fra svømmeafdeling. 
 
Vi har behandlet jeres forespørgsel og blevet enige om, at vi alene reklamerer for arrangementer, som vi selv er 
medarrangører af.  
 
I er altid velkomne til selv at reklamere mundtligt og give tilbud til vores medlemmer. 
 
5. Musik i Lystrup 
 
Det drøftes på næste bestyrelsesmøde. Det bliver alligevel først aktuelt først på foråret. 
 
6. Netværk prioritering til arrangementer. 
 
Vi er en forening, der prioriterer relationsbyggeri, som en vigtig del af vores arrangementer. 
 
7. Arrangementer 2021 og 2022 
 

a. 2/12 21 Jul i Den Gamle By  
 
Foreslås kr. 200 for en gæst til arrangementet. Benyt chancen til at tage en 
forretningsforbindelse med i byen  
 



Der er pt. tilmeldt 12 fra Erhverv Lystrup. Der forventes flere tilmeldinger inden 
tilmeldingsfristens udløb. 
 
b. 13/1 22 Økonomi/investering 
 
Der er visse medlemmer, der mangler betaling, jf. liste. 
 
c. Det fremtidige arbejdsmarked 
 
Det er ønsket snarest at finde arrangement hertil. 
 
d. Girafsprog 
 
Det er ønsket snarest at finde arrangement hertil. 
 
e. Forår – sommer – firmabesøg – bilgalleriet – sommerfest 

 
 Der er sat diverse datoer i kalenderen for 2022. Der kommer flere. 
 
8. Årshjul 
 
Der er sat diverse datoer i kalenderen for 2022. Der kommer flere. 
 
9. Nyhedsbrev - invitation. 
 
Sendes ud snarest. 
 
10. Eventuelt. 
 
Intet under eventuelt. 
 
11. Næste møde – tirsdag den 14. december kl. 17.00 hos Claus 
Advokaterne Sankt Knuds Torv 
Ryesgade 31, 1. sal 
8000 Aarhus 
 

Vi finder et sted at spise bagefter – forslag til sted velkommes – vi bør nok bestille bord  

 


