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1. september kl. 19.30 

Jesper Holm 

Hundesøvej 6B, 2820 Gentofte 

 

 

Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Siden sidst 

a. Godkendelse af referat 

2. Generalforsamling, gennemgang og status 

a. Udsendelse af indkaldelser. 

b. Antal tilmeldinger efter elektronisk udsendelse. 

c. Kandidater til valgene. 

3. Økonomi og administration 

a. Aktuel status og medlemstal 

4. Fremtidig kommunikation med medlemmerne 

a. Opkrævninger 

b. Referater 

c. Nyhedsbreve og indkaldelser 

d. Informationsbrev 

e. Andet? 

f. Hvor meget analogt og hvor meget digitalt? 

5. Dagsordenpunkter til markvandring med Vej & Park 4. oktober 

6. Dialog med Gentofte Fri for Tyveri. 

7. Medlemsarrangementer: 

a. Rammerne for fremtidige arrangementer, herunder antal deltagere. 

b. Nytårskur. 

8. Eventuelt. 

a. Mødedatoer 2021  

i. Generalforsamling 22. september 

ii. 3. november (Jørgen)  
 

Ad 1 Siden sidst 

Referatet blev gennemgået og godkendt. De fleste opgaver var klaret men nogle blev flyttet til det aktuelle 

møde. 

Ad 2 Generalforsamling 

De elektroniske indkaldelser var udsendt 17.8 mens der er pakket og udsendt med post til ca. 300 

medlemmer, som vi ikke har mailadresse på. Denne udsendelse har fundet sted 30.8. 



Der udskrives til adgangskontrol ved generalforsamlingen en liste over de medlemmer, som har betalt 

kontingent. Der udskrives også en liste over dem, der har betalt for den sociale del af aftenen. 

Vi udsender en reminder elektronisk 14 dage før d. 22. 

Vi har meget glædeligt to nye kandidater til bestyrelsen. Det drejer sig om Jørgen Thomsen, Slotsvej 14 og  

 Mads Peter Justesen, Ermelundsvej 119a, 2820 Gentofte. Endvidere har vores suppleant Kirsten Brennum, 

Prins Valdemarsvej meldt at hun gerne stiller op, hvis der bliver behov for det. 

Både borgmesteren og dirigenten har meldt klar. Jørgen giver besked til Gentofte Kino om antal betalende 

deltagere, når vi har rundet sidste frist. 

 

Tidsplanen er: 

18.00 generalforsamling 

19.00 borgmesterens præsentation 

19.30 spisning og derefter film. 

 

John køber vin til borgmesteren, dirigenten og revisoren. 

 

Ad 3 Økonomi og administration 

Vi har en solid kassebeholdning, som dels skyldes mange nye medlemmer, men også at vi ikke har kunne 

afholde medlemsarrangementer. 

Aktuelt er der 661 medlemmer. 

Vi har nu etableret mailadressen tilmelding@bjgf.nu, der skal bruges til alle medlemsarrangementer, og 

hvor mails bliver sendt direkte til Jeanett. 

 

Ad 4 Fremtidig kommunikation 

Dette punkt udskydes til næste møde, hvor de nye medlemmer af bestyrelsen deltager. 

 

Ad 5 Markvandring ved Søndersø 4. oktober. 

Formanden deltager og måske støder John til. Med udgangspunkt i de seneste referater, vil vi bringe 

spørgsmål med til mødet. 

 

Ad 6 Dialog med Gentofte fri for tyveri 

Vi afventer et udspil fra konsulenten. 

 

Ad 7 Medlemsarrangementer 

Vi må vurdere deltagelsen på generalforsamlingen for at få en indikation på antal deltagere på grundlag af 

de mange nye medlemmer. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 8 Eventuelt 

Vi har ansøgt TRYG Fonden om en hjertestarter til placering i vores område. Det kunne eksempelvis være 

på Jørgens udhus. 

Vi aftalte et ekstra bestyrelsesmøde for at byde de nye medlemmer i bestyrelsen velkommen og drøfte 

punkterne 4 og 7. Det bliver 27. oktober hos Jeanett. Julemødet hos Jørgen flyttes til 25. november. 

mailto:tilmelding@bjgf.nu

