Bomidtvest
Referat af bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.30 på Medi

Deltagere:
Bjarne Andersen, Elin Kragelund, Jørgen Pedersen,
Ole Olesen, Bente Madsen, Anni Bernhard, Lisbeth
Rudbeck, Erik Sørensen, Dorthe Sørensen, Flemming Madsen, Per Dyhr Jensen, Jette Würts

Dagsorden:
1. Godkendelse af og underskrift på referat fra sidste møde

Godkendt og underskrevet

2. Fremlæggelse og underskrift revisionsprotokol

Ingen

3.
Anni Bernhard har fremsendt nogle punk
ter hun gerne vil have drøftet

Flemming, Jette og Per deltog ikke i behandling af
punkt 3

A) Erstatningsansvarlige som bestyrelsesmedlemmer i org. Best. Som bestyrelsesmedlemmer i afdelingsbestyrelser hæfter man ikke for
beslutninger og økonomiske anliggender.
Hvordan står vi som valgte i hovedbestyrelsen?
Er vi forsikrede og dermed dækket ind, i evt.
situationer hvor vi måtte blive erklæret som
medansvarlig/underskrivere.

A)
Som afdelings bestyrelsesmedlem hæfter man ikke
for beslutninger og økonomiske anliggender.
Som hovedbestyrelsesmedlem er man forsikret.

B) Vil gerne have yderligere drøftelse omkring
afdelingsregnskaberne. Mangler mere info om,
hvorfor revisionen ikke er mere ind over de
enkelte regnskaber.

B & C)
Vedr. a og b er der besluttet nyt møde den 10. juni
2013. Endvidere blev det besluttet at Per Dyhr
Jensen og Flemming Roi Madsen skal deltage i mødet.

C) Vi har tidligere drøftet evt. henvendelser fra
afdelingsbestyrelser. Mener ikke vi helt er færdige med at debattere hovedbestyrelsens rolle
i disse tilfælde.
4. Drøftelse af aftenens forløb herunder
valg af dirigent

Div. Dokumentation mailes til Per Dyhr Jensen ,
samt hovedbestyrelses medlemmer.

Jørgen blev forslået som dirigent og modtog valg
Der er tilmeldt i alt 47 repræsentanter til mødet
Jette er referent, stemmetællere: Flemming Madsen,
Lisbeth Nielsen og Lisa Fischel
Der er pr. dags dato 128 repræsentanter i
Bomidtvest

5. Eventuelt

Ref. PDJ og Dorthe(vedr. punkt 3)
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