
Referat af bestyrelsesmødet 13.december 2021. 

 

1. Julefrokosten 3.december 2021 er aflyst på grund af for få tilmeldinger/ Covid-19. 

2. Vi har fået mail fra Frimurerlogen. Vores ansøgning på 4000 kr. er blevet godkendt og 

pengene vil blive overført til vores konto. 

 Pengene må ikke gå ind i driften, men skal bruges til noget ekstraordinært. 

 Vi har foreslået en bustur i foråret. Vi takker Orla fra petanque, som har lagt et godt ord ind 

for os. 

3. Mette har været til Informations- og valgmøde 23.november 2021 til 

folkeoplysningsudvalget. 

Ifølge vedtægten for Morsø Kommunes folkeoplysningsudvalg skal der vælges 5 medlemmer 

og 5 suppleanter til folkeoplysningsudvalget. Medlemmerne vælges for en 4-årig periode 

svarende til den kommunale valgperiode. 

Der var så få deltagere i mødet, at der ikke kunne gennemføres et valg. Efterfølgende vil 

kommunen kontakte alle foreninger og bede dem om at udpege 2 medlemmer. Kommunen 

vil derefter udpege det kommende folkeoplysningsudvalg.  

 Bent fortæller deadline var 8.december 2021, hvilket jeg ikke er orienteret om. 

På mødet deltog Lisbeth Heide Sørensen fra Frivilligcenter Mors, som informerede om 

projektet ”Jeg til os – Bevægelse i Fællesskab”. Projektet er støttet af A.P. Møllerfonden. 

Det var meget spændende og jeg mener vi her i foreningen godt kan deltage aktivt i det 

projekt. Det sagde jeg til Lisbeth på mødet og jeg har nu orienteret bestyrelsen. 

Vi har aftalt, at jeg kontakter Lisbet og inviterer hende med til vores næste bestyrelsesmøde 

hvor hun så får mulighed for at fortælle om projektet – og høre noget om vores forening. 

4.  Mandags Gymnastik holder juleferie efter 13.december og starter op igen mandag 3.januar 

2022. 

 Onsdags Gymnastik holder juleferie efter 15.december og starter op igen onsdag 5.januar 

2022.  

 Petanque holder ferie efter 20.december og starter op igen mandag 10.januar 2022. 

5. Mødet sluttede med forslag til arrangementer i foråret. Tur til Doverodde, sejle med 

Næssundfærgen, spise på Feggesund Kro. Vi tænker videre. 

 

Næste møde: mandag 17.januar 2022 kl. 9.30 

Ref. Mette 

 


