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Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 8 – 2020 

 

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 16.30 – 17.30, Teams-møde 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Deltagere: 
Brian Poulsen Jensen, Viborg 
Jesper Porup Fallesen, Viborg  
Peter Rosendal Jensen, Spentrup 
Jørn Sand Tofting, Lemvig  
Rasmus Møllenberg, Randers  
Mikkel Eriksen, Rødkærsbro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbud: 
Steffen P. Andreasen, Spentrup 
Bent Gasberg, Thisted 
Jesper O. Christensen, Viborg 
Dennis Aldahl, Løgstrup 
Thomas Hellerup, Viborg 
Anders Granzow Larsen, Karup 
 
Fraværende: 
Ingen. 
 
 
Tilforordnet 
Kim Simonsen, Hammerum

_____________________________________________________________________________ 

 

Brian bød velkommen. 

 

Jørn blev valgt som dirigent. 

 

1 Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2 Orientering om situationen 

Brian orienterede om baggrunden for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, der var sendt en mail 

rundt flere havde ønsket at få mulighed for at drøfte kontorets indstilling om udsættelse af 

generalforsamlingen. 

• Stedet vi har booket har meddelt at de kun kan servere for 10 personer i samme selskab, 

og mødelokalet er ikke stort nok til 50 personer med de nye restriktioner,  

• Det har været talt om at flytte mødet til et større sted, som kan håndtere flere personer 

siddende til møde og med servering på de tildelte pladser 

Fordel at mødet blev gennemført nu 

Ulempe at der er risiko for at der kommer meget få medlemmer – og at det kun blev 

bestyrelsen og ganske få, der er d.d. tilmeldt 3 personer til d. 21. november 2020. 

• Derfor indstiller vi fra kontoret at vi udskyder generalforsamlingen indtil det er mere trygt at 

samles. 

 

God debat med argumenter for og imod. 

 

Beslutning: Generalforsamlingen udskydes, dette meddeles på hjemmesiden, samt et nyhedsbrev 

til medlemmerne i afdelingen.  
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3 Drøftelse af evt. køb af trailer – til synlighed 

Brian orienterede om det udsendte materiale det tilbud vi har fået, samt om hvad han og Peter har 

drøftet og kan se af muligheder og synlighed med denne. 

Kan anvendes som ekstra synlighed ved : 

• Skolebesøg 

• Byggepladser 

• Fyraftensmøder 

• Byklub aktiviteter 

• Og meget mere  

 

Trailerne blev drøftet der var delte holdninger om vi har brug for den og om den bliver brugt 

 

Brian takkede for debatten, og sagde at det var ikke d.d. beslutningen skulle tages, der laves et 

forslag til bestyrelsesmødet d. 11. november 2020.  

 

 

Jørn afsluttede mødet og ønskede alle en god aften.  

 


