Ref. af bestyrelsesmøde 19/8 2003
Mariager, 20/8 – 03
Referat fra Bestyrelsesmøde i Birgittaforeningen 19/8 –03
Hos Jens Søndergaard, Skovbrynet 3
Dagsorden:
Afbud: Leo Poulsen,Knud E. Lægsgaard
1. Møde med Michael Ustrup
2. Referat fra SBE-årsmødet i Vadstena
3. Kassereren uddeler opdateret medlemsliste
4. Nye initiativer, herunder dato for årsmøde
5. Næste møde
6. Eventuelt
ad 1 Meget positivt møde med Mikael Ustrup, som ud fra sin store ekspertise inden for it-området fortalte
om, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside (som vel egentlig ikke er en hjemmeside, men blot et
underpunkt under Mariager Kirkes domæne). Desuden lovede han at hjælpe os med følgende forbedringer:
* Foreningens formål skal kunne læses
* Liste over bestyrelsesmedlemmer
* Referater fra bestyrelsesmøder (skal løbende kunne udskiftes af sekretæren)
* Kommende arrangementer
* Skjult medlemsliste (skal kunne opdateres af kassereren og bruges til kontingent- opkrævninger samt til at
sende information til udenbys medlemmer)
Mikael lovede at påtage sig arbejdet med at muliggøre ovenstående og ville derefter kontakte Jens
Søndergaard.
Muligheden for - via hjemmesiden - at informere om SBE, informationer om andre birgittabyer og links til
disse vil der blive arbejdet videre med i det lille lokale ”SBE-udvalg” på borgmesterkontoret (Erik K.
Mikkelsen, Jens Søndergaard, Lisbeth Mortensen,Knud E. Lægsgaard, Per Sloth Carlsen og Jens Aksel
Mortensen).

ad 2 Jens Søndergaard fortalte om mødet, hvor han blev genvalgt som præsident, hvilket vi er mange, der er
ganske tilfredse med – vist i modsætning til Jens selv.
ad 3 Da kassereren ikke var til stede, kunne punktet ikke behandles.
ad 4 Datoen for årsmødet blev fastsat til mandag 27/10 (reservedato 28/10), kl. 19.00 i Sognegården – under
forudsætning af ,at foredragsholderen er ledig.
Vagn Andreasen foreslog Bo Gregersen, inspektør på Øm Kloster, som aftenens foredragsholder. Emnet
skulle være ”Middelalderens klostervæsen.”
Vagn Andreasen kontakter Bo Gregersen.
Jens Søndergaard sørger for annoncering.
Barbro Johansen indkøber kage.
Bestyrelsen mødes kl. 17.00 til borddækning m.m.
Karen Lauridsen foreslog som kommende arrangementer, at vi kunne arrangere ture til Maribo og Vadstena.
Vi besluttede at gå videre med at arrangere en tur til Maribo til foråret 2004.
ad 5 Aftales til årsmødet.
ad 6 Kassererens rolle i bestyrelsen blev diskuteret.
M.v.h.
Jens Aksel Mortensen

