
Beretning fra bestyrelsen: 

Arrangementerne er gået godt. 

Vores medlemstal ligger stabilt lige under 100. 

Der har været god stemning omkring vores arrangementer. 

Eneste arrangementer der ikke er lykkedes efter hensigt er de første forsøg på familie arrangementer og 
SUP.  

 

Der har været god deltagelse til alt siden 2023. Kun brætspil var med lidt lav deltager tilgang. Ellers var der 
fuldt booket til Svinbar, Retsmedicin og Surdejsbagning. 

 

Regnskabet: 

Vi havde 33.000 kr. med fra 2021. Vi har haft godt gang i arrangementerne i 2022. Vi har taget ca. 26.000 
kr. med fra 2022 til 2023. 

Arrangementerne har indtil videre været lidt omkostningstunge i 2023, derfor er det godt at der er lidt 
penge med videre. Vi har imidlertid ikke slået bunden ud af kassen, men har stadig en fin økonomi i 
foreningen. 

Det er ikke hensigten at vi skal slæbe vildt mange penge med videre imellem årene, så det der er bygget op 
fra Corona årene må jf. bestyrelsen gerne bruges lidt af. Fint med et plus, men ikke noget hvor vi skal have 
en større saldo stående. Det gradvise forbrug af ekstramidlerne fra 2021 er derfor helt efter planen. De 
ekstra penge kommer til gavn for medlemmerne ved at der længe ikke har været specielt store behov for 
brugerbetaling til selv lidt dyre arrangementer. 

Vi skal have kigget på en reminder til at man kan låne Moesgaard kortet. Det koster 2.250 kr. årligt for 
vores fællesejerskab med PASTA. 

Vi holder øje med kassebeholdningen. Hvis det bliver for stort træk vil vi se på lidt billigere arrangementer i 
efterårshalvåret eller lidt mere brugerbetaling. Vi ønsker ikke at ændre på kontingentet. Der er en ca. 
grænse lige nu på omkring 300 kr. pr. deltager før vi tager brugerbetaling – det er dog en vurderingssag fra 
arrangement til arrangement. 

 

Valg af bestyrelse: 

Alle ønsker at fortsætte. Sofie og Julie er stadig på barsel, men der laves ingen ændringer. Vi har et godt 
hold af aktive suppleanter og derfor er der ikke behov for barselsvikarer. 

Kig på fordeling af medlemmer i afdelingerne for at se om der er nogle vi skal lægge en ekstra indsats for at 
få med. 


