
Fengur bestyrelsesmøde d. 1. september 2021 kl. 18.30 

Dato: Onsdag d. 1.9.2021 kl.18.30 
Sted: Gitte Kjær, Lunderskovvej 5, 6600 Vejen

Deltagere:
Lone Bunk Lauritsen
Lotte Kock
Steffen Mortensen
Lotte Sparre
Gitte Kjær
Charlotte Thistrup
Birgit Pedersen

Dagsorden: 1. Fengur har adresse hos Leif og Ditte i Vamdrup. Skal vi flytte 
adressen? I vedtægterne står der at Fengur er hjemmehørende i Kolding kommune, så 
det er vi nok stadig nød til at tage hensyn til? 

Vi er enige om i bestyrelsen at adressen flyttes til et medlem af bestyrelsen og det vil  
være hos Steffen Mortensen, Egholt Skovvej 17, 6064 Jordrup.
Lone tager aktion herpå.

2. Fengur hjemmeside og webmail: Leif er pt. den eneste, som har adgang til at ændre 
og lægge opslag på hjemmesiden samt give adgang til webmail. Skal flere oplæres og 
have adgang, evt. sekretær, formand samt den der skriver aktivitetskalenderen? 

Der er enighed i bestyrelsen om at det vil være klogt hvis der er flere i bestyrelsen 
som kan betjene vores hjemmeside og vi vil tage kontakt til Leif for to fra bestyrelsen 
bliver oplært heri. 
Lone tager aktion herpå.

3. Generalforsamling 2021. 
Lone undersøger hvor i Kolding kommune vi kan låne et lokale til afholdelse af 
generalforsamling. Den afholdes d. 11.11.2021 kl. 19.00. Vi vil bede om tilmelding af 
hensyn til forplejningen.



Vi drøfter i bestyrelsen om kontingentet skal stige til 150 kr. så der fremad kan være 
lidt ekstra at gøre med til is o.lign. på fællesture.

Bestyrelsen gør opmærksom på at den enkelte guide selv skal sørge for at bede 
Steffen om beløb til forplejning i god tid.

Lone og Lotte K. og suppleanterne er på valg, alle stiller op igen.

4. Julefrokost skal eller skal ikke? 

Enighed om at holde julefrokost, Steffen vil lægge hus til, og finder en dato i 
december, enten søndagen før eller efter er der juleridetur.

5. Springkursus? Ved nogen noget?
Ditte vil stadig gerne tages sig af at arrangere springkurset. Lotte har tilbudt evt. 
hjælp til praktiske ting omkring kurset.

6.evt.
GDPR, vi gennemgår hvordan vores privatlivspolitik, og Lone sørger for at skemaet 
bliver  opdateret, og vi får lavet et link på hjemmesiden.

Steffen foreslår at der fremtidig er et punkt. på bestyrelsesmødet der hedder 
“Formanden har ordet”

Referant: Lotte Kock


