
Bestyrelsesmøde i Gjerrild Husmoderforening 17 maj 2022. 

Til stede: Vita Axelsen, Birgitte Brunsgård, Pia Hansen Hangaard, Lisbeth Møller 

Afbud fra: Lisbeth Nielsen, Janne Martinussen. 

Referent: Lisbeth Møller 

 

Dagsorden: 

 Planlægning af generalforsamling: 

Dato: 16 august kl 19.00.  

Vita reserverer biblioteket, alternativt kan vi måske være i klubhuset.  

Indrykke annonce i den lille avis 14 dage før: Birgitte. 

Facebook og hjemmesideannoncer: Lisbeth 

Opslag ved købmand og plakatsøjle: Lisbeth 

Dække borde: Pia og Lisbeth 

Bage kage: Pia 

Lave dagsorden: Lisbeth 

Finde dirigent: Lisbeth 

Stemmesedler: Lisbeth 

På valg i år er Vita og Birgitte, ingen af dem ønsker genvalg. Lisbeth N er på valg som 

suppleant. 

Inga Klokkerholm er på valg som revisor. 

På næste generalforsamling i feb-marts er Pia, Janne og Lisbeth på valg, samt suppleanten. 

 

Bestyrelsen foreslår, at de der vælges til august, sidder i 1½ år.  

Drøftelse: Hvem kunne man forestille sig ville stille op til bestyrelsen? Vi spørger hver især, hvem 

vi kunne tænke ville være interesserede i en bestyrelsespost.  

 

 

 Udarbejdelse af kalender: 

Den nye bestyrelse udarbejder hurtigst muligt en kalender der gælder fra 

generalforsamlingen frem til næste generalforsamling i feb-marts.  

Traditioner: Blomstertur i foråret. Sangaften med Gunnar Mortensen. Julefrokost. 

Hyggeeftermiddag. Forslag: Tur til et antiksted, fx i Kristrup. 

 

 Hvordan får vi genoplivet foreningen efter corona-dvalen? 

Det tager den nye bestyrelse stilling til efter valget. 



 Skt. Hans: 

Vi køber salat og kartoffelsalat gennem kroen, Lisbeth giver Connie besked, hun vil gerne 

stå for det. Husmoderforeningen står for udgiften til salaterne og står for salget. Pengene 

kommer i husmoderforeningens kasse. Der skal være 3-4 til at sælge i tidsrummet 19.00-

20.30. Lisbeth efterlyser sælgere og kagebagere på Facebook. Pia køber flutes, dressing, 

kaffe hos købmanden. Vi køber pølser og dyppelse gennem sommerfesten.  

Pølsevender: ?? 

 

 Sommerfest: Salg af kaffe og kage 14-16: Lørdag:  ??  (2 personer)   Søndag: Birgitte og Pia 

Lisbeth efterlyser kager til at sælge til sommerfesten via Facebook.  

Kræmmerkaffe søndag: Vita spørger i Hoplaklubben. Der skal bruges 3-4 personer. 

 

 Kontingent: Vi beslutter at 2022 koster 50 kr. for resten af året, det opkræves efter 

generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen, at kontingentet stiger til 

75 kr/årligt fra 2023. 

 

 

 


