
  

 

Hjertegruppen Andst 

Bestyrelsesmøde 21. februar 
 

21. FEBRUAR 2019 / KL. 19.00 / Langrejsvej 10  

DELTAGERE 
Jens Johansen, Preben Pedersen, Lars Winther, Steffen Brummer, Birthe Hundsholt 

Referent: Steffen Brummer 

DAGSORDEN 

01. Godkendelse af referat 

Korrektion af Hundsholt. Ellers godkendt. 

02. Opfølgning/aktioner 

Bankforbindelse er på plads med Mobilepay (91157) og et enkelt Dankort. 

Foreningen er officielt oprettet med CVR nr. 39874237 

03. Siden sidst 

Der er afholdt opfølgnings kurser i førstehjælp og 1. DRL kursus. 

Der er 17 tilmeldte til næste DRL kursus, der bliver afholdt en af følgende datoer: 14, 18 eller 25 marts. 
Jens vil afholde et lille infomøde som optakt. 

04. Status Økonomi 

Fornuftig kapital på lidt over 75.000 kr. Klar til revision. 

05. Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling d. 28/3 kl 19:00 i ABA. Lars og Birthe er på valg. 

Jens hører om de to suppleanter Karen Strebel og Lis Berg genopstiller. 

06. Medlemmer 

Steffen laver indmeldelsesblanket med det samme. Af hensyn til GDPR skal der være samtykkeerklæring 
så vi kan opbevare kontakt info. 



  

 

Der afholdes A-Dag d. 23/2 fra kl 9:30, Jens vil lave en kort præsentation. 

Jens foreslog vi afholder et fælles arrangement for alle hjerte folk i området, samt programmøren af DRL 
app’en. 

07. Indtægtsgrundlag 

Vi foreslår et engangs kontingent på 50,-kr ved tilmelding. Derudover kan vi søge fonde og donationer 
hos det lokale erhvervsliv. Vi kan måske hænge nogle donations ønskesedler op relevante steder, med 
nummeret til MobilePay. 

Jens foreslog vi laver en lille stand til kræmmermarkedet ved byfesten. 

08. Status hjemmeside 

Har afventet reaktion på Facebook. Siden kan laves på Google Sites, via den konto vi bruger til Gmail, 
men Jens vil undersøge en mulighed for en foreningsside på et nyt Andst Info setup. 

Siden bør indeholde foreningens vedtægter, oplysninger om bestyrelsen og evt. mødereferater. 

Facebook er bedre egnet til at reklamere for events. 

M.h.t. domæner, så er både “www.hjertegruppen.dk” og “www.hjertegruppen-andst.dk” ledige. 

09. Næste møde 

Næste møde afholdes 7/5-2019 Kl. 19:00 hos Preben. 

10. Evt. 

Ingen bemærkninger. 
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