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Deltagere: Mie Wejdling, Freja Laustsen, Vinni Jensen, Benny Bjerregaard, Grethe Christensen, Sven 

Thomsen og Margit Bryder 

Ordstyrer: Mie Wejdling. Referent: Margit Bryder   

Faste punkter Emne Karakter af 
punkt 

Ansvarlig  

Velkommen Velkommen til os alle –   Alle  
Opfølgning af referat 
fra sidste møde 

Løbende opfølgning i forbindelse med dagsorden. 
Hvis du oplever, at der er glemt eller mangler et 
punkt ifølge sidste referat, så er det her, at vi 
reviderer dagsordenen. 

Godkend og 
opfølgning 

Mie 

Aktiviteter    
NFFS Planlægningsmøde for foreninger 3. feb. 19-21, 

Gl. Krovej 24 
Ref.: 
KN prioriteter: sørger for uddeling af 
programmer som sidste år. Program for åben 
scene færdiggøres samtidigt med det 

overordnede program. Åben scene telt på 
Århussiden. Beachflag søges sponsoreret af Lions 
Club og Yachtklubben. Vi prioriterer aktiviteter, 
som er relateret til havet. 
Fællesspisning om aftenen hos Jolleklubben. 
Som Jolleklubben inviterer KN også  sine 

medlemmer. 

Drøftelse af 
udvalgte 
punkter 

Margit 

Grundlovsmøde Kirkeruin flagstang Saksild og omegns lokalråd - 
Bilag følger 
Ref.: 
Mie retter ansøgning til og sender snarest til 
Lisbeth Bonde, Saksild Lokalråd. Det beløber sig 

til 3.000 kr for flagstang og 500 kr. til 
montering. KN klarer selv opsætning. 

Gennemgang 
og 
godkendelse af 
ansøgning 

Mie 

Naturens dag - senere   
Gåture - fungerer godt   
Sct. Hans  - senere   
Cykelgruppe - tages op til foråret   
Affaldsindsamling Aftaler med kro og evt. fiskehus 

Ref.: 

Vinni kontakter Fiskehuset for 
formiddagstraktement og Kroen for suppe. 

Freja kontakter Yachtklubben 
Mie lægger på hjemmesiden. 

planlægning Vinni og? 

Fællesspisning Redigeret koncept  

Ref.: 

Godkendt med få rettelser. Margit 

ajourfører i dropbox. 

Vinni og Margit kontakter kroen for 

nærmere info om 5. februar. 

Godkendelse  
orientering 

Udvalg 

Hjertestarter 
kursus 

Plan –uddelegering af opgave 
Ref.: 
Benny overtager videreførelse efter 25.3  

opfølgning Mie 

Projekter    
Nord for fjorden Intet nyt   
Syd for fjorden Nyt møde den 12. marts 

Ref.: 
Mie udsender dagsorden. Vigtigt punkt: 
realisering af naturlegeplads på 
havnen/hvordan? 

orientering Mie 

Bestyrelsesarbejde Økonomi og medlemmer orientering Freja 
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Ref.: 
Flere medlemmer og god økonomi. 

Generalforsamling  Dato for dagen - 9 marts 

Oversigt over opgaver og indkaldelse 
Bilag 
Ref.: 
Freja sender indkaldelse til medlemmerne i 
denne uge. Margit skriver til lokalbladene. 
Bilag godkendt med nogle rettelser. 

Mie ajourfører og sender ud til bestyrelsesmøde 
hos Freja 4.3 

planlægning Alle 

Formidling Film om KN – oplæg om film 
Ref.: 

Janus gennemgik tilsendte oplæg. 
Flere fra bestyrelsen skal udtale sig om diverse 

aktiviteter. Skal produceres til 1. marts, hvor Mie 
skal have et indlæg på Saksild Lokalråds 
generalforsamling 
Hvad skal på hjemmeside  
Ref.: 
Sidste fællesspisning, generalforsamling, 

affaldsindsamling 
Hvad skal på Facebook -? 
Ref.: 
Generalforsamling, affaldsindsamling 

Janus deltager 
i mødet fra kl 
15.45 
Indhold og 
køreplan 

Mie -Janus 

Nyhedsbrev Hvad skal med i vores næste nyhedsbrev? 
Ref.: 

Generalforsamling, affaldsindsamling 
Mie sender ud i slutningen af uge 8. 

 Mie 

Kalender Besøg hos foreninger -datoer 
Ref.: 
Venter. 
Kalender for 2020 er oprettet. 

Kontaktoplysninger ajourført 

planlægning Alle 

Evaluering Hvordan gik mødet? 
Godt!!! 

 Alle 

Punkter til senere Koncepter på alle aktiviteter justeres og skrives. 

Cykelture. 
 

 Alle 

Datoer – tid og sted 
for næste møder 

4.3 2020 kl. 19-21 hos Freja, Syrenvænget 10 
 

 Margit 

 


