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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den  
6. september 2022  

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Mettemarie 
Bjerregaard, Flemming Helsted, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: 
Oliver Streich, Peter Eduard.  
 
Ordstyrer: Sofie Raviv. 
Referent: Hanne Holm 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Oplæg fra en 

tovholder 
 Hanne Berg deltager 

fra 
rengøringsgruppen 

 Hanne Berg informerede om 
hvordan gruppen arbejder. Der var 
ros tilbage til gruppen. 

2. Fremlæggelse 
og diskussion 
af den nye PR 
strategi 

kl. 
19.15  
- 
20.15 

Pr gruppen er 
indkaldt 
Karin har lavet et 
spørgeskema, Bilag 

Deltagere: 
Karin Tronbech 
og Kirsten Boel 
var tilstede ud 
over best. 

Mange nye perspektiver og 
spørgsmål kom frem, der kan tages 
med til de videre forhandlinger med 
Det Rigtige Faaborg.  
Pr gruppen laver et udkast til en  pr 
strategi og hvad skal der til for at 
opfylde den (ressourcer). Samtidig 
laves en undersøgelse via 
nyhedsbrevet om hvor vores 
brugere orienterer sig om akt. i 
Helios.. 

3.  Godkendelse af 
referat fra d. 1. 
august 
 

   Godkendt 

4. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

5. Evt. beslutning 
vedr. 
pressestrategi. 

   Se punkt 2. 

6. Hvem skal 
repræsentere 
os til ½ års 
samtaler med 
Nathan? 

   Vi indkalder Nathan Benson 1 gang 
om året. Formål: At få en dialog om 
hvordan det går og hvordan vi kan 
optimere samarbejdet og begges 
output. Sofie Raviv orienterer 
Nathan Benson og indkalder ham til 
vores møde d. 7. november. 

7.  Medlemskamp
agne i oktober 

 Vi har besluttet at lave 

en medlemskampagne 

i oktober, hvor man får 

medlemskab resten af 

året og 2023 

 Til planlægning af kampagnen  
nedsættes en gruppe bestående af 
Lars Kensmark, Ole Dahl, Johnny 
Elkjær og Nils Thobo-Carlsen. 

8.   Bannere på 
væggene?? 

LK   Intet nyt 

9. Procedure 
regninger og 
skal Annette 
med til best. 
møderne? 

LK   Bogholder opretter og godkender 
regninger til betaling, Formand 
tjekker efter via tilsendt overblik. 
Annette Christiansen  deltager i 
bestyrelsesmøder en gang i 
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kvartalet, næste gang d. 5. oktober, 
hvor vi vil have  særlig fokus på el- 
og varmeforbrug/priser.   
Annette Christiansen deltager fast på 
tovholder møderne med fokus på det 
praktiske samarbejde med de andre 
grupper.. 

10.  Fundraising i 
Ringe d. 15. 
sept. 

   Mettemarie Bjerregaard, Lars 
Kensmark, Flemming Helsted, Hans 
Henrik Hedemann og Hanne Holm 
deltager. 
Fælleskørsel fra Helios kl. 15.15 

11. Ringe Bio  
vedr. EU 
tilskud 

  
 

 Lars kensmark går ind og 
undersøger om der er nye 
betingelser, da vi tidligere har valgt 
det fra.  

12. Status Atmos 
og Laser 
projektor 

   Der er leveringsproblemer, dvs. at 
leveringstidspunktet er ukendt i 
øjeblikket. Når vi får en 
leveringsdato, må vi kigge på vores 
program/udlejning i forhold til, 
hvornår vi kan lukke en uge for at 
installere. 
Lars Kensmark og Annette 
Christiansen er ansvarlige for at 
kontakte fondene i forhold til dette. 

13. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
27. september. 

   Der er nu tilmeldt 6 til 
hjertestarterkurset d. 20. sept., de 
sidste 2 pladser har Hanne Holm  
tilbudt Cafeen. 

14. Evt. LK 
 
 
JE 
 
 
JE 
 
 
HH 

Orientering 
 
 
Ide til eventgruppen 
 
 
Medlemsrabatten 
 
 
Nyt fra eventgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
På dagsordenen til 
næste møde 

 Tankerne går til Svend Erik 
Linnebjerg, som er gået bort. 
 
Nordisk film er begyndt at køre 
Retro film, måske en ide i Helios?  
 
Det er rettet, så der kun kan købes 1 
billet med rabat.  
 
Der er gået 3 ud af gruppen og 
kommet 3 nye ind. 
Pris og antal på Ringenes Herre 
arrangement er tilpasset ud fra 
snakken på sidste møde. 
Der bliver en intro og efterfølgende 
debatcafe  d. 6. oktober om filmen 
“Hvor flodkrebsene synger” i 
samarbejde med en bibliotekar. 
 
Hanne Holm indhenter tilbuddet på 
udskiftning af lamper i mødelokale 
og en oversigt over el- og 
varmeforbrug for nu og sidste år via 
vedligeholdelses gruppen. (til 
punktet om økonomi) 
 
Johnny Elkjær vil gerne have 
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Dashboard på.  

 

Næste møde er d. 5. oktober. 
 
 


