
 
 
 

1 

 

Deltagere: Carsten Lindholm / Asmund Nielsen / Erling Nielsen / Karsten Richardt / 
Lone Larsen / Jan Jørgensen / Jack Kyhe / Niels-Otto Knudsen og fra  
DKTV Ole Møller Jensen og Erik Licht 

 
  
 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. marts 2021 
 
Dagsorden:  
 
Punkt 1. Tilbud på opdeling af de 4 mest pressede Ø’er 

(Ole Møller Jensen og Erik Licht deltager under dette punkt). 
 Ole Møller Jensen gik øerne igennem sammen med Erik, og vi fik et indtryk af, 

hvor belastet de er med antal medlemmer. 
 Ole og Erik havde udarbejdet et tilbud på opdeling af de mest belastede øer, 

og skal hele projektet køres igennem, bliver det en betragtelig udgift for 
foreningen. 

 DKTV blev bedt om at komme med et revideret tilbud på de mest nødvendige 
arbejder lige her og nu, derefter tager bestyrelsen stilling til, hvad der skal 
sættes i gang først. 
 

Punkt 2.     Generalforsamling 2021 
Bestyrelsen er enige om, at vi skriver ud til medlemmerne, at vi først afholder 
generalforsamling, når forholdene tillader det. 
 

Punkt 3. Ny formand og konstituering af bestyrelse 
 Da formand Carsten Lindholm grundet nyt arbejde ikke kan fortsætte på 

posten som formand, konstitueres næstformand Jan Jørgensen som ny 
formand. 

 Øvrig konstituering i bestyrelsen foretages på næste møde. 
 
Punkt 4.     Hjemmeside – Gennemgang af tekster inden skifte? 

Carsten L.: Der kommer en ny hjemmeside, og den vil få en anden struktur 
end nu. Skal vi gennemgå alle tekster inden de flyttes over? Grundet tidspres 
vælges den løsning, at vi flytter alle eksisterende tekster over, og derefter 
gennemgås de/bliver revideret. 
Otto bliver tovholder på dette projekt. 
 

Punkt 5.     Ændrede priser – ikrafttrædelsesdato? 
Vi har informeret medlemmerne om, at 1. kvartals priser (i 2021) er 2020-
priser, 2., 3. og 4. kvartal i 2021 bliver nye priser, derefter satser vi på, at have 
de nye 2022-priser klar allerede i december måned, så de kan opkræves fra 
1. januar 2022. 
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Punkt 6.     Lokale på Guldhøj fra 15. marts 2021 
Carsten Lindholm og Jan Jørgensen underskriver kontrakten for leje af 
mødelokale. 
Vi bestiller DKTV til at lægge permanent TV- og Internet-signal ind i lokalet. 
 

Punkt 6.     Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 

 
Karsten Richardt, Ringe den 10. marts 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Formand Carsten Lindholm   Næstformand Jan Jørgensen 
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Kasserer Lone Larsen   Sekretær Karsten Richardt 

 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Asmund Nielsen   Erling Nielsen 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Niels-Otto Knudsen   Jack Kyhe 


