
Referat af Bestyrelsesmøde afholdt den 29. november i Jægerspris Lejren 

 

Deltagere: 

Klaus Lundin 

Niels Sørensen 

Bjarne Rasmussen 

Tommy Harder 

Torsten Vartman 

Mogens Juul 

Gert Andersen (ref.) 

 

Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 4. oktober – det blev godkendt. 

 

Generalforsamling februar 2019 med vedtægtsændringer: 

 

Vedtægten: 

Kassereren skal have formandens godkendelse ved økonomiske transaktioner som overstiger 2.000 

kr. 

Ændres til:  

Vedtægten slettes. (Vedtægten kan ikke håndhæves af bankerne som derfor ikke kan godtage 

foreningens vedtægter). 

 

Såfremt at man i den nye bestyrelsen fortsat ønsker at håndhæve reglen kan den vedtages på et 

bestyrelsesmøde hvor kasseren deltager, hvoraf reglen klart og tydeligt fremgår af det efterfølgende 

referat.  Reglen betyder at såfremt man vil hæve et beløb over 2000,- kr. – eller et andet beløb som 

bestyrelsen fastsætter - foregår det ved personligt fremmøde i banken af både formand og kasserer. 

 

Vedtægten: 

Lokalforeningen er medlem af DGI Nordsjælland og følger dermed landsforeningens love og 

bestemmelser. 

Ændres til: 

Lokalforeningen kan være medlem af andre foreninger, såfremt der er overensstemmelse mellem 

disse foreningers og lokalforeningens formål, love og bestemmelser. 

Indmeldelse og udmeldelse af andre foreninger skal vedtages på et medlemsmøde af et flertal af de 

tilstedeværende medlemmer. 

Forslaget blev vedtaget! 

 

Der er i Bestyrelsen ingen yderligere tilføjelser/ændringer til vedtægterne. 

SKAT´s  skattefrie kørselsgodtgørelse ændres pr. 1. januar 2019 (fra 1,94 kr pr km.) til 1,98 kr pr 

km. 

Det blev præciseret, at det ikke i udregningen (km. x takst) er tilladt at runde op til nærmeste hele 

krone for ”nemheds skyld”.  

Overføres beløbet via bank til kontohaver skal beløbet være på kr. og øre.  Udbetales beløbet 

kontant skal man følge de almindelige afrundingsregler. Foreningen har et bilag som skal anvendes. 

Det skal dog tilrettes både med hensyn til kasserens navn og adresse samt samt takster.  MJuul 

sørger for dette. 

 



Det blev vedtaget at flytte bankforbindelsen fra Nordea til Danske Bank pga Nordeas gebyrpolitik 

der betyder 600,- kr ekstra udgift til årligt for opdatering af bestyrelsen og vedtægtsændringer – 

udover det almindelige gebyr til Dancon/hævekort.  

Kasseren gennemgik indeståender.  Foreningens formue skal evt. anvendes i 2019 når foreningen 

fejrer sin 30 års fødselsdag eller andre STORE formål – tænk hvis vi skal flytte fra bygn. 65 til 

andre lokaler! 

 

Gert og Klaus deltager med fane i Ringsted  + Kastellet i december måned. 

 

Redaktøren blev informeret om ny deadline for Baretten 15. januar 2019 #1/2019. 

 

Webmaster har oversat de engelske tekster til dansk omk. registrering af personfølsomme 

oplysninger  iflg. ”Persondataloven” på foreningens hjemmeside.  Ny aktivitetsplan for 2019 blev 

præsenteret af Torsten og som er lagt ind på vores hjemmeside.  Der skal dog stadig læses korrektur 

så vi er sikre på at alle datoer er korrekte. 

 

 

 

Der ”kan” være fundet en ny formand til foreningen. Vedkommende vil blive inviteret med til næste 

bestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar når vi har fået vedkommendes endelig accept.  Gla kontakter 

kandidaten. 

 

Det blev aftalt at foreningen støtter Julemærkehjemmet i Ølsted ved at invitere Foreningens 

medlemmer til at deltage i den årlige ”Julemærkemarch” fra Ølsted skole søndag den 2. december 

2018 kl. 0930. Annonceringen på Facebook – Gla sørger for dette. 

 

 

 
 


