
 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutningsresume 

 

Møde mellem/i Møde nr. 

Danske Glasperler  

Emne 

Bestyrelsesmøde 

Mødedato Mødested  Møde 

start/slut 

16. Jan. 2018 V/ Helle I Silkeborg 16.30-20.00 

Deltagere 

Birthe, Helle, Mette, Malene, 

Fraværende 

Lisbeth 

Bilagsoversigt/referat 

 

Ad 1: Siden sidst 

Efter resultatet af den anonyme spørge undersøgelse peger på, 

at det årlige træf flyttes til Ravstedhus, og bestyrelsen ønsker 

at arbejde videre med dette, har Connie meddelt Mette pr. tlf. 

at hun ikke ønsker at arbejde i den retning med foreningen ,og 

derfor trækker sig som formand og medlem af bestyrelsen. 
 

 

Ad 2A: Ny konstituering i bestyrelsen 

Elizabeth har valgt at blive frit stillet, da hun kun var i bestyrel-

sen for Connies skyld.- så det er hun blevet.  
(i følge hende selv ) 

 

Formand: Mette 

Næstformand: Birthe 

Kassere: Helle 

 

 
 

 
Dato 16. jan 2018 

 
Referent 

Mette Pedersen 

Direkte telefon 40 
38 37 59 

E-mail 
amer@kolding.dk 



 

  Side 2 

 

 

 

Web Master: Helle 

Best. Medl. Lisbeth  

Best. Medl. Marlene 

 

Ad 2B: Regnskab 

 

Regnskabet er ved at være klar til at sende til revisor. 

Kontingent følger regnskabsåret, hvilket betyder vi vil udsende 

opkrævning for 2018 her i januar 2018. 

Husk at fremsende pr. brev til de få medlemmer hvor e-mail 

ikke virker. 

 

 

Ad 3: Wertheim 

Fremtidig skal alle leje aftaler på bus/værelser/aftaler rundsen-

des til alle medlemmer, så ved evt. sygdom ved alle i bestyrel-

sen hvilke aftaler der er indgået. 

 

Da det har været problematisk at få turen fyldt, og i 2016 blev 

turen aflyst pga. for få tilmeldte, er det besluttet at Wertheim 

udbydes hvert andet år. 

Næste gang bliver i 2019. 

 

Ad 4: Fredericia 

Kanon godt at medlemmerne deltog på standen. 

Stor interesse for standen og meget godt besøgt. 

5-6 nye medlemmer. 

Ca. 20.000 besøgende. 

 

Pris 10.000,- 

Vi deltager ikke på Kreativ dage i 2018. 

Muligvis en Ide, at vi forespørger Ravstedhus om at Danske 

Glasperler må få et hjørne med en brænder/info om foreningen. 

 

Ad 5: Træf 2018 

 

Efter svar på spørgeskema undersøgelse har bestyrelsen valgt 

at arbejde for en flytning af træffet. 

Der er aftalt med Flemming at træffet flyttes tilbage til Rav-

stedhus, og der arbejdes med at finde en dato. 

Mette har haft kontakt til Ombos, og vi afventer svar. 

Mette tager kontakt til Connie, og beder hende aflyse Lunden 

i2018 

 

Medlemmer må gerne invitere en veninde med. ”Ikke medlem-

mer” deltager ikke til generalforsamling 



 

  Side 3 

 

 

 

Vi skal have styr på: 

Hvor mange værelser er der på Ravstedhus. 

Kroen? 

Hvem invitere vi af udlændinge? 

Hvem kommer op til Ombos. 

Få sat i system, hvem der tager billeder til hjemmeside. 

Der skal udsendes mail vedr. konkurrence tema. 

 

 

Ad 6: Hjemmeside 

Helle har lavet et udkast på ny hjemmeside 

Bestyrelsen gennemser siden, fantastisk arbejde Helle har ud-

arbejdet. 

Mette sender info til Helle (nyhedsbrev, billeder.) 

Referater og Nyhedsbreve skal fremadrettet ind på hjemmesi-

den. 

 

Ad 7: Nyhedsbrev hver 2-4 md. 

Vi har besluttet at se om vi ikke mindst 4 gang i året kan ud-

sende et nyhedsbrev. 

 

 

Ad 8: Ide’ bank på Facebook 

Administratorer på siden er Mette og Helle. 

Connie slettes. 

 

 

Ad 9: Andre ideer 

… 

 

Ad 10: Evt. 

Folderen tjekkes igennem og ændring udføres (Helle) 

Helle tager kontakt til Otto Zebitz vedr. aflevering af regnska-

bet, når hun er klar med regnskabet. 

 

 

Ad 11: Næste møde 

 

Bliver den 10 april 2018 kl. 16.30 ved Marlene. 


