
Fengur bestyrelsesmøde 
 
Dato:   07.02.15 
Hos:   Helle 
Fraværende:  Ingen 
 
 

1. Ordstyrer 
• Ditte blev ordstyrer 

2. Tilmelding til kurser 
• Da vi fortsat har problemer med, at folk melder til og så fra igen, når der skal betales, gør vi fremover 

det, at der tages 500 kr. for kurset (eller 100 kr. oveni kursets pris). Man er ikke deltager, før beløbet 
er betalt. Når Rikke så kender deltagerantallet, tages pengene derfra. Hvis der er penge tilovers, får 
deltagerne restbeløbet udbetalt på kursusdagen. 

• Fremover til alle betalende arrangementer er man først tilmeldt, når pengene er gået ind. 
 

3. Medlemmer 
• Vi har pt ca. 60 medlemmer 

 

4. §9 i vedtægterne 
• Vedr. stemmeret til generalforsamlingen: Pt. er formuleringen sådan, at alle har stemmeret, hvis de 

har betalt kontingent, dvs. også mindre børn. Vi bør formulere, at aldersgrænsen er 15, som vi 
tidligere havde i vedtægterne. Dette skal med på næste generalforsamling. 

 

5. Forventninger til det kommende år  
• Vi prøver at undersøge, hvad et kursus med Mette Eriksen vil koste. 
• Rikke undersøger muligheden for at afholde kursus med Anne Tove Hansen, som udfører 

kiropraktik, akupunktur og osteopati. 
• Ditte og Leif vil gerne arrangere Fengurs weekendtur i september – bliver sandsynligvis på Mols. 

Der foreslås, at lave turen i samarbejde med Forsæti, som har enkelte medlemmer, som gerne vil 
med. Vi blev enige om, at det var ok, forudsat at det selvfølgelig ikke kommer til at påvirke Fengurs 
økonomi. 

 
6. Mødet det kommende år 

• Hvis vi kun har enkelte punkter, kan det ordnes på Skype, ellers satser vi på fysiske møder. 
 
7. Evt. 

• Vi bør overveje at bruge Sporti til kontingentbetaling og evt. også arrangementer. 
• Der er klubmøde i DI d. 21. marts. Ditte kan ikke deltage. Dorte vil gerne deltage i stedet, og det vil 

Leif også gerne. 
• Der bør være flere brugere på vores E-boks end Ditte. Helle som kasserer bør have adgang. 
• Shop Freka: Har ligget stille indtil nu, men d. 25. februar kører Ditte og Leif op til butikken og 

kigger på sortimentet og udvælger lidt. 
 

 


