
Bæredygtig Læring, konstituerende bestyrelsesmøde 

Tid: Mandag d. 2. juli 2018, kl. 9.30 

Sted: Himmerlandsbyen 1 

Deltagere: Lene Dahl, Kersten Bonnén, Lykke Larsen 

 

Referent: Lykke Larsen  

 

Dagsorden 

Konstitution, fordeling af poster 

CVR, bank: Muligheder og løsninger 

Indmeldinger, medlemskab 

Forretningsorden 

Fremtid, vision, indsatsområder 

Organisering, dropbox 

 

 

Referat 

Konstitution, fordeling af poster 

Formand: Lykke Larsen 

Næstformand: Lene Dahl 

Sekretær: Kersten Bonnén 

Kasserer: Kersten Bonnén 

 

CVR, bank: Muligheder og løsninger 

Kersten har været i kontakt med Merkur, men de er ret dyre (1250 kr. om året). Kersten tager kontakt til 

Spar Nord i Suldrup.  

Kersten holder møde med vores eksterne revisor Connie Andersen ift. regnskabssystem.  

 

  



Indmeldinger, medlemskab 

Medlemskab blev på den stiftende generalforsamling fastsat til 200 kr. pr. person om året og 300 kr. pr. 

husstand om året.  

Vi laver én årlig skæringsdag, 1. januar. 

Indmeldelse 1. januar-1. juni: 200 kr./300 kr. 

Indmeldelse 1. juni-1. januar: 100 kr./150 kr.  

 

Det er først muligt at melde sig ind i Bæredygtig Læring, når vi har oprettet en bankkonto. 

 

Når indmelding: 1) overføre beløb til konto, 2) skrive mail med kontaktoplysninger til kassereren  

Lykke laver en info til hjemmesiden om, hvordan indmeldelse foregår. 

Lykke laver udkast til et standardsvar (bekræftelse), når man melder sig ind. 

Lykke laver et excelark, der skal udfyldes med medlemsoplysninger løbende 

 

Forretningsorden 

Bæredygtig Læring holder seks bestyrelsesmøder om året. 

Regnskab/økonomi som fast punkt på dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde. 

Vi arbejder senere på at lave et årshjul. 

 

Fremtid, vision og indsatsområder 

Vi vil allerede gerne begynde at holde aktiviteter i Bæredygtig Læring nu, for at sætte fokus på foreningen. 

Forslag til aktiviteter: 

- Besøgende/turistgrupper til rundvisning inkl. kaffe og kage i Himmerlandsbyen. Kersten tager 

kontakt til Turistforeningen i Rebild Kommune. Vi satser på at starte det op i sommerferien. 

- Skolehaver kører gennem sommerferie 

- Mælkesirup-workshop i Himmerlandsbyen 

- Drop in-yoga, f.eks. i Himmerlandsbyen 

 

Vi snakker om visioner og struktur på næste møde. 

 

Organisering, dropbox 

Lykke laver en fælles dropbox til bestyrelsen. 


