
Konstituerende bestyrelsesmøde i Gjerrild Husmoderforening       

25 august 2022 kl 19.00 hos Lisbeth Nielsen 

 

Til stede: Lisbeth N, Vibbe, Hanne, Pia og Lisbeth M 

Afbud fra Anne. 

 

Dagsorden: 

 

Konstituering: 

Formand: Lisbeth Møller 

Næstformand: Hanne Egeskov 

Kasserer: Pia Hansen Hangaard 

Sekretær: Vibbe Vogel 

Medlem: Anne Lund Jensen 

Suppleant: Lisbeth Nielsen 

 

Udarbejdelse af program: 

• Dialogkaffe for alle aldre: 14 september kl 19.00-21.00 i Det Gamle Bibliotek. Lisbeth Nielsen 

fortæller om sine 4 måneder i Indien, hvor hun arbejdede for den Dansk-Tibetanske Organisation. 

Vibbe bager en kage. Lisbeth M laver opslag til købmanden og plakatsøjlen samt sociale medier. 

 

• Familiedag med bålhygge ved bålpladsen på Savværksgrunden lørdag d 17 sep. kl 10.00-12.00. 

Hanne står for indkøb og opslag. Pia lægger opslaget på skolens Intra.  

 

 

• Frokost. 11 november 17.30. Medbring en frokostret til 6 personer. Foreningen køber brød, smør 

og giver en øl/vand og en snaps pr næse. Efterfølgende drikkevarer kan købes. 20 kr kr for øl og 

snaps og vin, 10 kr for sodavand. For ikke medlemmer er prisen 50 kr for deltagelse. Lisbeth M og 

Vibbe er tovholdere. Medlemsliste udarbejdes inden frokosten. 

 

• Dialogkaffe i januar: Hanne fortæller om sit arbejde på lejrhospitalet på Spejdernes lejr 2022. 

Torsdag d 26. januar kl 19.00. Lisbeth M laver opslag. 

 

 

• Generalforsamling tirsdag d 14 marts kl 19.00-21.00. Pia spørger skolen, om vi kan være på skolen i 

storegruppen. Dagsorden ifølge vedtægterne.  



Bestyrelsen er altid åbne for forslag om arrangementer, også gerne hvis nogen har lyst til at være med til at 

arrangere.  

Lisbeth M skriver programmet og melder ud via Messenger når det er klar til distribuering. Det renskrives i 

denne uge.  

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

Tirsdag 25 oktober kl 19.00 hos Pia, Stokkebro 69. 

Tirsdag d 7 februar kl 19.00 hos Vibbe, Marshøjvej 18. 

Evt afbud til Lisbeth 30327496 

 

Kontaktoplysninger for bestyrelsen: 

Lisbeth Nielsen, Ved Svalebøgen 6, 40476580, jdm_lisbeth@hotmail.com 

Vibbe Vogel: Marshøjvej 18, 53661980, vibbe@pc.dk 

Hanne Egeskov Löfstedt, Ved Svalebøgen 7, 21448509, silate@hotmail.com 

Pia Hansen Hangaard, Stokkebro 69, 22874355, piahh@outlook.dk 

Lisbeth Møller, Indertoft 3, 30327496, libber67@gmail.com 

Anne Lund Jensen, Stokkebro 67, 61715708, anneryom@live.dk 

 

Lisbeth opretter alle arrangementer som begivenheder på Facebook. 

 

Beslutninger: 

Vi laver en mobilepay box. Husmoderforeningens box har nummer 5971RT 

Pris for kontingent fra nu og frem til generalforsamlingen er 50 kr (en halv sæson) - Efterfølgende er prisen 

75 kr pr år.  

Ved indbetaling af kontingent via mobilepay skal medlemmet anføre sin adresse og postnummer i 

kommentarfeltet. 

Bogføring deles vi om på bestyrelsesmøderne, får et lynkursus af en af revisorerne. Lisbeth spørger Suzanna 

eller Kirsten om at deltage en halv time på næste bestyrelsesmøde. 

Alle opslag sendes til Niels Krogh, så lægger han dem på byens hjemmeside og også i bykalenderen. 

 

Vi anvender Messenger som ”daglig” kommunikationsmiddel.  

 

mailto:jdm_lisbeth@hotmail.com
mailto:vibbe@pc.dk
mailto:silate@hotmail.com
mailto:libber67@gmail.com

