
Referat af bestyrelsesmøde, Solvennerne 9.1.2017 

Hos Mogens. 

Tilstede: Anny, Pia, Sanne, Ejvind, Mogens og Erik 

  

1.   Valg af ordstyrer 

a.   Anny blev valgt  

2.   Valg af referent 
a.   Sanne blev valgt 

 3.   Godkendelse af dagsorden 
a.   Godkendt. 

 4.   Godkendelse af referat fra 4.10.2016 
a.   Referatet godkendt. 

 5.   Referat af ekstraordinær generalforsamling 7.11.2016 
  Ingen bemærkninger. 

 6.   Nyt fra formanden 

Opdateret medlemsliste over Solvennerne fra DN-Land modtaget. 

Forlydende fra Egedal Kommune om planer om ny adgangsvej til Tysmosen. 

 7.   Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Der er indkommet en forespørgsel fra DN-Sjælland angående en ø-lejr i pinsen. Vi vil 
gerne være med til at arrangere denne.  

Solvennernes skilt ved campingpladsen er stjålet. Dette er politianmeldt af DN Land. 

Pia og Sanne vil arbejde på at få Facebook-gruppen være mere synlig. 

 8.   Økonomi 
Status omkring regnskab herunder overskud fra 2016. Anny vender tilbage når 

hun har Excel til rådighed. Det endelige regnskab fremlægges til 
generalforsamlingen. 

 9.   Evaluering af arrangementerne 7.11. og 4.12.2016 
7.11.: Ekstraordinær generalforsamling herunder spisning og forevisning af film 
om Tysmosen gennem tiderne: Stor succes! 13 deltagere.  Risengrød, nisseøl 
og pakkeleg: Stor succes! deltagere. 



 DN’s fællesmøde 4.2. kl. 11-16.30 i Nyborg 

Alle bestyrelsesmedlemmer i DN’s foreninger kan deltage i dette møde. 
Der serveres frokost, og der er svømning efterfølgende. Anny, Erik, Pia 

og Mogens deltager.  

 10.           DN Solvennernes generalforsamling 2017 

Afholdes lørdag den 25.3. kl. 13.  
Ifølge vedtægterne: Indkaldelse ud senest 11.2. 
Forslag hænde senest 25.2. dagsorden udsendes senest 18.3.  
Punkter bl.a.: På valg: Mogens, Anny, forslag til vedtægtsændringer 
(Anny sender disse til bestyrelsesmedlemmerne).  
Efterfølgende afholdes medlemsmøde om bla. forslag til nye 
arrangementer i 2017. 
Kaffe, te og kage (Sanne bager) serveres. Inden generalforsamlingen 
kan dem der har lyst medbringe frokost og mødes kl. 11. 

 11.           Næste bestyrelsesmøde 

Lørdag den 4.3. efter filmarrangement hos Ejvind og Sanne. Hvis der 

skal være 2 forevisninger må vi i stedet afholde mødet 13.3. hos Anton 
(Erik).  

 12.           Eventuelt 

Medlemmerne kan mødes til en fælles brunch søndag 29.1. kl. 11. Hver 

især medbringer noget til et fælles bord. 30 kr. for deltagelse. 

  
 


