
Referat af FLORA bestyrelsesmøde 21. januar 2020 
 
Til stede: Birte, Richard, Michael H., Britt og Lizzi 
Afbud: Alexia, Benny, Gitte og Michael S. 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af referent 
Lizzi meldte sig 

 
2) Forslag til dato til Generalforsamling – har nogen noget vi gerne vil vende med 

medlemmerne som vi skal have på dagsorden – foruden det obligatoriske? 
Birte finder en fredag inden 1. april. Generalforsamlingen lægges som de tidligere år hen 
over frokost med højt belagt smørrebrød. Helst i mødelokalet i Pav. 
Øvrige emner til drøftelse på generalforsamlingen – se følgende punkter. 
 

3) Forslag til dette års aktiviteter (se vedhæftet forslag) I må meget gerne tage jeres egne 
forslag med - fordelingen/planlægningen af dem tager vi efter Generalforsamlingen. 
Det blev besluttet at tage en drøftelse på generalforsamlingen af ønsker og forventninger ift. 
arrangementer særligt ift. varighed og tid på dagen. 
Birte havde udsendt en række forslag til arrangementer, som blev drøftet. Derudover 
foreslog Richard deltagelse i et show med Thomas Hartmann og Michael foreslog et besøg 
hos Sallys. Lizzi foreslog en byvandring ”I Kim Larsens fodspor” med Claus Hagen Petersen. 
Det blev aftalt, at Lizzi undersøger pris på Kim Larsen-byvandringen, og om det kan 
kombineres med besigtigelsesturen 13/5. 
Indtil videre er følgende arrangementer besluttet: 
 
24/2, kl. 15.30: Fastelavn (Lizzi og Richard) 
Generalforsamling inden ¼ (Birte) 
13/5: Besigtigelsestur (Birte og Michael H.) 
En onsdag eller torsdag i august: Grillhygge/leg i gården med familier (tovholder ?) 
 

4) Fællesarrangementer med GAIA / SILAS (Sommerfest, Oktoberfest, foredrag o.l.)  - 
regningslinjer – min. Deltagere? 
Det blev besluttet, at vi på generalforsamlingen skal høre medlemmerne, om de er 
interesserede i fælles arrangementer med GAIA og SILAS. Bestyrelsen besluttede følgende 
forudsætninger for at deltage i fælles arrangementer: Mindst 10 deltagere fra FLORA og 
aktiv deltagelse i planlægning og praktisk gennemførsel.  
 

5) Diverse:  
a) Bestyrelse 
b) FLORA saldo 31/12-19 
c) deltagerlister til Alexia ved hvert arrangement 
 
a) Birte, Britt, Richard og Lizzi fortsætter gerne i bestyrelsen, men vil ikke stå i vejen for 
andre, som måtte have lyst til at tage en tørn i bestyrelsen. Benny genopstiller ikke. Øvrige 
spørges inden indkaldelse til generalforsamling sendes ud. 
B) Saldo 31/12-2019 er kr. 15.382,22. 
c) Aht. bogholderiet skal man aflevere deltagerlister til Alexia efter gennemførte 
arrangementer. 
 

6) Næste møde: 27/2-20 ER BOOKET 


