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Bestyrelsesmøde – Referat 

Onsdag 8.7. 2020 kl. 10-15.00 

 

Tilstede: Anne-Marie Schmidt, Annette Waterstradt, Helle Arendrup Mortensen, Merete 

Riis, Susy Tastesen, Ellen Warrer Bertelsen 

Afbud: Margrethe Krogh Sørensen 

Referent: Merete Riis 

 

Nr. Punkt Status Ansvar-

lig 

1. Godkendelse og 

opfølgning af re-

ferat 4.5.2020 

 

Referatet er kun sendt ud til bestyrelsen 

 

Ingen kommentarer til referatet 

 

MR 

2. Godkendelse af 

dagsorden. 

 

Dagsorden godkendt Alle 

3.  Generalforsam-

ling 

Kan vi afholde en digital GF? 

Idé til drøftelse fra MKS of AMS 

HAM har spurgt Karen Aagaard/KI. Det er ok iflg. 

vedtægterne 

 

Udfordringerne ved at lave en digital generalfor-

samling skønnes at være for store, så vi dropper 

ideen igen. I stedet undersøger HAM hos KI, om 

vi kan slå GF 2020 sammen med GF 2021. 

(Regnskab 2019 og regnskab 2020) 

 

 

HA 

4. 

 

Efterårsprogram 

2020 
Vi satser på følgende arrangementer fra forårs-

programmet til afholdelse i efteråret: 

Vestermølle: Efterår 2020 AMS (Jyllandsgruppen) 

Deutsch ohne Mühe: oktober 2020 AMS/AW. 

Det undersøges, om der evt. skal laves to rund-

visninger hvert sted, hvis tilslutningen i efteråret 

bliver lige så stor som den var i foråret 

Ny Malt: slut oktober 2020 AMS (Jyllandsgrup-

pen) 

Julemødet: EWB kontakter Politimuseet for rund-

visning slut november- EWB/MR 

Programmet skal sendes ud slut august. 

Deadline til ST 12.8.2020, alt. allersenest 18.8 

2020 

Nørrebro Bibliotek fastholdes til forår 2021 

Videnskabernes Selskab udskydes. 

Alle 
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Billund aflyses. 

Turene til Vestre Kirkegård: Super gode arran-

gementer, der var helt oplagte i deres annonce-

ring, som arrangementer via facebookgruppen. 

Nye naturarrangementer uden for de fastlagte 

programmer: Vi tænker alle på, om de forskellige 

naturparker kunne byde på gode forslag til min-

dre ture. 

5. Forårsprogram 

2021 
Oslo-turen fastholdes til forår 2021. ST og AMS 

fortsat tovholdere. Det undersøges, om Oslo-

operaen allerede nu har sit forårsprogram klar, 

så en forestilling kunne indgå som forslag i turen. 

Desuden er Munch-Museet et sikkert indslag. 

Sensommerturen til Sydsverige fastholdes til ef-

terår 2021. EWB og MR er fortsat tovholdere. 

 

 

6. Økonomi /EWB 

 
For fremtiden skal alt, der overhovedet kan, be-

tales på forhånd. Entreer betales ved tilmelding, 

har man årskort/medlemskort, betales entreen 

alligevel, idet man skal indgå i gruppebilletten. 

Det er enkelt at holde regnskab med tilmeldin-

gerne på Mobilepay iflg. EWB. 

Hvis frokost skal betales på forhånd, skal det ske 

ved tilmelding.  

Digital bogføring: EWB foretrækker at beholde 

den manuelle bogføring via kassebogen. 

Budget for efterårs- og forårsprogram er ca. 

1000 kr. til rundvisning pr. arrangement. 

Bestyrelsen underskrev regnskabet for 2019. 

 

EWB 

7. Bibliotekarer 

uden grænser 
Efter artiklen i Perspektiv har der været tilbage-

meldinger fra enkelte interesserede, der gerne 

ville være med til at starte en faggruppe for bib-

liotekarer uden grænser. Formålet er at skabe et 

forum for udveksling af erfaringer og formidling 

af arbejdsmuligheder i enten Danmark eller ud-

landet og bidrage med inspiration til, hvordan 

man kan bruge sin faglighed i frivilligt arbejde. 

HAM foreslår, at der laves et introducerende mø-

de for de interesserede i løbet af efteråret. HAM 

og ST er tovholdere. 

Penge til arrangementer fra KIs pulje: Vi tænker 

alle. 

HAM/ST 
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 Revision af Seni-

orgruppens 

hjemmeside 

 

Oplægget går tilbage til EWB og MR, der ser på 

de ændringer, der blev foreslået.  

EWB/MR 

9. Medlemsnyt her-

under Facebook 

gruppen 

 

Skal vi reservere en plads til ledige medlemmer 

til Seniorgruppens arrangementer? 

Vi ønsker ikke noget nedskrevet, men ledige 

medlemmer af KI kan deltage, hvis der er plads 

på arrangementet. De skal selv betale eventuelle 

omkostninger til entre og fortæring. 

Kis forretningsudvalg 

Udnævnelse af æresmedlemmer/Artikel i Per-

spektiv.Vi vil drøfte ideen om æresmedlemmer 

på næste møde. 

 

ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAM 

10. Navneskilte. Ny 

arbejdsde-

ling/EWB 

ST vil forhøre sig hos Karen Aagaard, om KI kan 

påtage sig at ajourføre vores medlemsskilte til 

det nye navn. Ligeledes vil hun undersøge, om vi 

to gange om året kan få printet skilte til nye del-

tagende medlemmer af arrangementerne. 

 

ST 

11. Konsekvenser af 

forbundets nav-

neskifte  

ST sørger for ændring af Facebookgruppen til 

KI’s Seniorgruppe. Vores navneskilte skal ligele-

des ændres. Se punkt 10. 

EWB ændrer navn hos bank, MobilePay og CVR-

register. 

 

ST 

12. Nyt navn til Seni-

orgruppen. For-

slag fra/EWB og 

MR 

Vi tænker fortsat over forslaget om at ændre 

navn fra Seniorgruppen til Pensionistgruppen. 

Skal navnet ændres, skal det vedtages på en GF, 

da det vil kræve en vedtægtsændring. 

 

Alle 

13. Næste bestyrel-

sesmøde 

 

 

 

 

Ordinært bestyrelsesmøde i Akademikerhuset 

10.9. kl. 10-14.30 

 

 

14. Evt.  
 Intet. 

 

 

 


