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Referat fra Helios bestyrelsesmøde tirsdag den  
6. december 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.  
 
Afbud: Jørn Caben, MetteMarie Bjerregaard,  
 
Ordstyrer: Lars eller Sofie. 
Referent: Hanne 
 
Dagsorden: 
 

 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 

1. Økonomi og 
budget. 

 Der er 2 bilag.  Resultatet 2022 og 
budget 2023 
gennemgået og 
godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra d. 7. 
november 

   Godkendt 

3. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

4. Oplæg fra en 
tovholder 

 
 

Eventgruppen v. 
Hanne Holm 

 Orientering om 
hvordan gruppen 
arbejder og ser ud på 
nuværende 
tidspunkt. 

5.  Generalforsaml
ing 23, dato og 
hvem er på 
valg. 

HH Dato og tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flg. er på valg: Sofie 
Raviv, Flemming 
Helsted, Hans Henrik 
Hedemann, Nils 
Thobo-Carlsen og Jørn 
Caben. 
Genopstiller I?? 

Mads Sommerlund 
adviseres om dato 
hurtigst muligt. /lk 

Da vi har vedtaget at 
det skal være 2. 
søndag i marts, dvs. 
d. 12. marts 23. 
Brunch kl. 10.30 til 
50 kr. og 
generalforsamling kl. 
11.30. Hanne Holm 
giver Mads 
Sommerlund besked, 
Hanne holder oplæg 
om event arbejdet. 
Nils og Lars laver 
noget grafik, der kan 
genbruges fra år til 
år. 
 
Jørn Caben 
genopstiller ikke. 
Flemming Helsted 
overvejer om han vil 
fortsætte eller stille 
op som suppleant. 
Resten genopstiller. 

6. Tilbud fra HHH Se bilag  Tilbud fra ugeavisen 
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ugeavisen 
Er der nyt fra 
Det Rigtige 
Faaborg? 

 
LK 
SR 

på 29.000 og 2 
fribilletter pr. uge 
mod nu ca. 42.000 og 
4 billetter pr. uge, 
dvs. 200 kr. billigere 
pr. uge. Dette siger vi 
ja til. Hans Henrik 
Hedemann melder 
tilbage til Ugeavisen. 
Kaj Foged laver de  
104 fribilletter og 
afleverer dem. 
Snakken med Det 
Rigtige Faaborg er 
ikke kommet videre, 
skydes til 2023 og 
handler om hvordan 
vi kan bruge 
hinanden, men der 
kommer ikke penge i 
spil. 

7. Nyt i forhold til 
medlemskamp
agnen? 

LK 
? 

Ole Dahl spørger om vi 
skal fortsætte med 
SMS? Se ref.fra 
tovholdermødet. 

Beslutning 

 

Opstilling af hverve 
disken i brugsen. 

 Bestyrelsen vil gerne 
have sms ordningen 
kører 1 år, dvs. at det 
tages op på første 
møde efter 
generalforsamlingen. 
 
Lars laver en aftale 
med Brugsen. 

8. Andreas Greve  Henvendelse om evt. 

udstillingsvæg i 

gården bagved Helios.  

 Anders Greve 
præsenterede 
udstillingen 
“ordbilleder” i gården 
bag Helios, dvs. på 
vores mur og muren 
overfor, - vi er 
positive, så Anders 
arbejder videre med 
kommunen.  

9.   Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
3. januar 

   Annette Nielsen 
tilmelder Foreningen 
så vi kan få tilskud fra 
Energi Fyn og Kirsten 
Boel laver et 
nyhedsbrev om det 
efterfølgende. 

10. Plan for næste 
års møder 

 Bilag  Vedtaget 

11. Evt. 
 
 
 
 
 

   Den historiske artikel 
om Kristian 
Rasmussen og 
Kinopalæet er i 
ugeavisen i morgen.  
Johnny lægger den på 
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Dobbeltdøren 
ved Soze 
tilbydes Soze i 
forhold til at få 
et billede op? 

vores hjemmesiden. 
 
Det er en mulighed.  

 
 
Næste møde er d. 11. januar 2023. 


