Referat
Ekstraordinært bestyrelsesmøde

7. maj 2019 kl. 20
Mødested: Hos Henning Wendelboe
Deltagere: Henning Wendelboe, Chresten Henriksen, Søren Frost og Ida Lildholdt Jacobsen
Ikke tilstede: Anne Kolmos, Gerner Petersen, Torben Pedersen og Allan Søllingvraa Hansen
Referent: Ida Lildholdt Jacobsen

Dagsorden:
1. Strategi for lauget indtil generalforsamling
a. Vi blev enige om, at det er vigtigt at arbejde for at bevare lauget til trods for at formand,
sekretær og kasserer har meldt sig ud. Søren Frost overtager rollen som kasserer med det
samme og vil tage kontakt til Gerner om overdragelse af papirer m.m. Ida tager rollen som
sekretær. Henning vil kontakte Torben og opfordre til at Torben beholder formandsskabet
indtil generalforsamlingen og derpå overdrager det til Henning - eller andre interesserede
der måtte stille op.
Lauget mener at det vil være den mest diplomatiske og gavnlige løsning for alle parter, for
at bevare en god stemning og for at afrunde Torbens formandskab på en god måde.
I tilfælde af, at Torben ikke ønsker at fortsætte formandsskabet til generalforsamlingen,
bliver Henning formand i kraft af sin nuværende rolle som næstformand. Dermed sikres det
at lauget kan bestå.
b. Det aftales at der skal arbejdes proaktivt på at skaffe nye medlemmer til bestyrelsen og
etableres kontakt til mulige nye medlemmer inden selve generalforsamlingen.
2. Generalforsamling d.7.6 - hvad gør vi?
a. Efter Henning har talt med Torben og det er besluttet hvem der tager formandskabet,
udformes en dagsorden. Denne skal være på hjemmesiden og sendes ud via email inden
d.17.5
b. Det aftales at lauget er vært med smørrebrød, øl og vand, kaffe, te og kage. Connie har
givet tilsagn om at pengene er der. Hvis de ikke er på kontoen i tide, har lauget besluttet at
lægge ud.
c. Et forslag til tidspunkt og forløb er som følger:
Kettingsskov Landsbylaug inviterer til fællesspisning og efterfølgende generalforsamling.
Ønsker man at deltage i spisningen er tilmeldingen nødvendig, ellers møder man bare op.
17:30: fællesspisning
18:15: Generalforsamling
18:45: Hans Jørgen Clausen fortæller og lauget serverer kaffe og kage

d. Det er foreslået at der cirkuleres et stykke papir på generalforsamlingen med
arbejdspunkter som folk så meget gerne må skrive sig på. Punkterne er
i. Historisk indlæg på hjemmesiden (Hans Jørgen og Dagmar)
ii. Badebro
iii. Stendysseprojekt
iv. Løgplanter
3. Kontakt til Torben og rekruttering af nye medlemmer
a. Følgende navne er kommet på tale i forhold til potentielle nye medlemmer. Chresten har
sagt ja til at kontakte dem.
i. Preben?
ii. Linda?
iii. Sune?
4. Næste møde er hos Chresten d. 20. maj kl. 19.

