
møde onsdag d. 26/10-22? 

Afbud: Else 

 
Dagsorden: 

Underskrift af revideret forretningsgang – Underskrift udskydes, idet afsnittet om referat af 

bestyrelsesmøde omformuleres, så beslutningsreferatet skal foreligge og godkendes inden for 14 

dage. 
 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev gennemgået af formanden og godkendt. 

 

Præsentation af turplan for næste år. Kommentarer og godkendelse. – der henvises generelt til, at 

man kan mødes i kasernegården ca. ½ time før hver tur for samkørsel. Nyhed med mulighed for 

spontanture. 

Mandø tur. Hvordan? Forsikringsproblem? Problem med bidragsydere? – Ingen forsikringsproblemer 

ved brug af privatbiler. Mulighed for bidrag fra OAS henvises til generalforsamlingen. 

Erritsøes bøger. Gabors bøger. Bøger fra Simonsen i Åbenrå – Erritsøe besøges fredag af Lars Peter 

og Henrik Henriksen. Gabor udlåner bøgerne til OAS. Simonsen forærer bøgerne til OAS. 

SS kasser rokeret om.  Hvem? – Kim Andersen og dyrlæge Weile nævnt. 

Genf. forberedelser? – særskilt punkt om finansiering af længere ture tilføjes. 

Novana møde d. 23. nov. – alle medlemmer i DOF-Sønderjylland og OAS indbydes. 

Registrering af vores ting i lokalet? Else har vist fotograferet det hele? – bøgerne registreres også 

på oasweb. 

Ajourføring af bogoversigt i oasweb? – gennemføres. 

Dag/aften med præsentation til medlemmer af foreningslokaler. Evt. emne? – forsøges arrangeret 

onsdag den 07.12.22 fra kl. 19.00 – 22.00. Der serveres julegløgg og æbleskiver. 

Indkøb af banner? Ca. 2.000 kr. bevilget. 

Kontingentopkrævning? Betalingsservice? – undersøges nærmere af Preben bl.a. hos Broager 

Sparekasse og Memberlink. 

 

SS kasser tilpasset? – se tidligere. 

 

kaserne lokalet. Reoler? Fortæring til møder? Kasernevagt? – alle er vågne omkring brugte ABC-

reoler. Følges op af omtale i Panurus. Fortæring til kommende møder er ostemadder og kaffe 

(Viggo organiserer). 

 

udstyr til SS ophæng – Kaj arbejder videre med hele projektet. 

 

Hvilke numre har kommunen fået? Er de ophængt og hvor? – aftales nærmere mellem Klaus Bo og 

Kaj. 

 

Broager Fjernvarme. Kontingent mangler? – faktura udstedes på kontingent for 2023 på 150 kr. 

 

 


