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Referat 

  
Dato Tid Sted 
17-01-2017 
 

19:00-21:30 

 

Holger Kroop 
Selbjerg 11 
6100 Haderslev 

Mødeleder Referent 
Holger Kropp Heidi Nielsen 
Titel Indkaldt Initialer Telefon 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Best.medlem 
1. Suppleant 
2. Suppleant 
3. Suppleant 

Holger Kropp 
Dorte Lauridsen  
Kenneth Haas 
Anne Pedersen 
Sisse Søegaard Stæhr 
Gitte Anker Olesen 
Heidi Nielsen 
Susanne Henningsen 
 

HK 
DL 
KH 
AP 
SS  
GAO 
HN 
SN 
 

22 41 30 20 
60 14 85 06 
40 75 24 33 
22 52 10 96  
22 78 22 48 
60 12 22 58 
 
 
 

Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
 Kenneth Haas (Afbud) 

Sisse Søegaard Stæhr (Udeblevet) 
 

KH 
 
SS 
 

 

Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
01 
 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15.12.2016 
Referatet blev godkendt 
 

   

02 Forelæggelse af færdige vedtægter til en folkeoplysende 
forening 
 
Vedtægterne er ikke nået tilrettet endnu. 
Holger og Anne sætter sig sammen i morgen (18.01.2017) hos Anne 
og får dem lavet færdigt, så de er klar til netværksmødet 19.01.2017. 
 
HUSK: 
Stemmeberettigede til generalforsamling: 
Medlemmer, der har været medlemmer i minimum 4 uger og som 
ikke er i kontingentrestance på mødedagen. 
 

   
 

03 Bank 
 
Alt er OK igen. 
 
Sisse havde den 15. november 2016 kontaktet banken for at få lukket 
foreningens konto, til trods for, at hun ikke har rettigheder til 
lukningen eller adgang til kontoen, så blev kontoen lukket. 
Kenneth konstaterer lukningen, da han får en inkassosag tilsendt 
med posten, en regning var blevet afvist af banken og derfor sendt til 
inkasso. Holger og Kenneth forsøger at finde årsagen, hvorefter de 
konstaterer, at de ikke længere har adgang til kontoen. De kontakter 
banken, som oplyser om lukningen. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

                                               

Banken beklager fejlen og overtager inkassogebyret som godtgørelse 
for lukningen. 
 

04 Opfølgning på netværksmøde torsdag den 19.01.2017 
 
Netværksmøde torsdag den 19.01.2017 kl. 19.00, Frivillighedens 
Hus, Storegade 80, 6100 Haderslev. 
Dagen før: 
 
Dorte og Gitte: Indkøb af forplejning med undtagelse af boller. 
 
På dagen; Klargøring kl. 18.00. 
 
Kim, Dorte og Gitte: Dække bord, lave kaffe, klargøre pålægsfade. 
Susanne: Bager boller. 
Holger: Byder velkommen. 
 
Adgangsvej: 
 
Vi benytter fordøren ud mod Storegade som indgang. 
 
Dagens program: 
 
Pkt. 1: Indtil nu. 
Vi fortæller kort om de problemer, der har været de seneste 1-2 år 
mellem Sisse og den øvrige bestyrelse. 
Der er mulighed for at stille spørgsmål og en kort debat. 
 
PAUSE (Vi visker tavlen ren) 
 
Pkt. 2: Fremtiden. 
Forslag til nye vedtægter fremlægges. 
Fordele og ulemper ved at være folkeoplysende forening. 
Der er mulighed for at stille spørgsmål og en kort debat. 
 
Bemærkninger til mødet. 
Vi lægger op til vigtigheden af kommende generalforsamling, men 
også indmeldelse i selve foreningen. 
Debatgruppe: 
FB Syg I Haderslev – SIH 
Denne vil blive uden sagsbehandlere, politikere, journalister. 
FB Støtte-/ressource gruppe – SIH (ikke navngivet og oprettet endnu) 
Denne gruppe er for støttemedlemmer og ressourcepersoner, her vil 
de ovennævnte persongrupper kunne blive medlemmer. 
 

   

05 Evt. 
 
Kaffemøder: 
Vi er i gang igen, på mødet i dag, blev der talt lidt om et evt. 
kontingent til foreningen i fremtiden. Deltagerne var ikke negative 
omkring dette. 
 
Samarbejde med private socialrådgivere: 
Vi talte, om muligheden for at kontakte socialrådgiveruddannelsen 
om et evt. samarbejde, hvor foreningens kompetencer ikke rækker. 
Samarbejde med private socialrådgivere fra foreningens side, kan 
være muligt, men hvem skulle så forfordeles i forhold til andre. 
Vi lader det lige hvile igen, men en god debat. 
 
 

   



 

                                               

Næstkommende bestyrelsesmøde: 
OBS, Der blev ikke aftalt en dato og sted for næstkommende 
bestyrelsesmøde. 
 

 
De næste aftalte møder: 
Bestyrelsesmøde: 09.02.2017 klokken 19:00 hos Holger 
Bestyrelsesmøde: ??.??.2017 klokken 19:00 hos ?????? 
 


