
Referat af 

Friskvind bestyrelsesmøde  
d. 11. feb. 2021 kl. 19.00 

 
Grundet covid-19 restriktioner har mødet været udsat flere gange, men nu skulle det være.  
Mødet blev afviklet online. 
 
Tilstede:  
Birgitte, dorthe, Tove, Kjeld, Nataliya, Alfred, Jeppe, Andreas, Anette 
 
Fraværende: 
Mette 
 
Referent: 
Anette 
 

1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen:  
Tove Kristensen, Dejbjerg, Nataliya Melny, Lem, Andreas Hopf, Velling. 
 

2. Konstituering og arbejdsgrupper: 
Formand: Kjeld 
Næstformand: Jeppe 
Kasserer: Dorthe 
Medlemmer til kommunikationsgruppen: Birgitte og Anette 
 
Arbejdsgrupper: 
Stigruppen: Andreas, Tove sammen med Henning Østergaard, Kim Clausen og Boi Nielsen 
Rullende mødested: Dorthe, Birgitte og Jeppe 
Unge: På standby p.t. Bliver der liv, tager vi det op igen. 
Event: Dorthe, Mette og Anette 
Erhvervsgruppen: Alfred og Birgitte, men hun sidder med to kasketter. 
Forening: Kjeld 
Tilflyttere: Nataliya og Alfred 
Kommunikation: Anette og Birgitte 
 

3. Arbejdsgruppernes ståsted p.t.: 
a. Det rullende mødested: 

Samlet budget: 1,6 mio. 
Skal i gang med at søge fonde. Dorthe og Birgitte laver strategi for fondssøgning og 
tilkalder hjælp ved Alfred og Kjeld, hvis nødvendigt.  
Der er søgt hos Realdania (50% af budgettet) – svaret kommer medio marts. 

b. Tilflyttere: 
Nyt sprogkursus forløb er planlagt til opstart, når covid-19 tillader det. Kurset er i 
samarbejde med AOF.  



Der er også tanker om infoaftener omkring eksempelvis banksystemer i Danmark, 
belåning af huse, budgetskema og quicklån. Disse infoaftner er tiltænkt alle 
tilflyttere og vil blive nærmere fastlagt, når corona tillader det. 
Nataliya som træder ind i gruppen, har også ideer til tilflytter aktiviteter. 

c. Event: 
På standby til det igen bliver muligt.  

d. Forening: 
Ligeledes på standby. Håber på mulighed for afvikling af idrætsdag i foråret. 

e. Kommunikation: 
Birgitte og Anette snakker sammen om et evt. fællesmøde med sognene, når vi må 
igen. 
Vores dk-domæne er overdraget fra Kenneth. Anette står nu som ejer. Det skal 
flyttes til Friskvind. 

f. Stigruppen: 
Kjeld indkalder til møde i uge 9 eller 10. Vigtigt alle sogne kan gå i gang. Meget 
perspektiv i fht. Turister og branding af vores område. 
Inspireres af Wild west walk and run. 

 
4. Næste møde: 

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00. 
Sted afgøres senere afhængig af evt. restriktioner. 
 

5. Evt.: 
Mølle testcenter Lem Kær: Som forening kan og skal vi IKKE indblandes, da vi ikke kan tale 
en fælles sag i alles interesse. 
 
 
 


