
Referat Bestyrelsesmøde Rådighedslønsforeningen 04. marts 2020 i HTÅ 

Tilstede var Søren, Ena, Carsten og Susanne 

Afbud fra Erik – Er på krydstogt. 

 

1. Godkendelse af ref. Årsmødet 

Referatet blev godkendt uden kommentarer. 

 

2. Tilbagemelding Årsmødet 

Stor enighed om at årsmødet gik godt. Godt sted at afholde det. 

 

3. Tilgang/afgang medlemmer 

Ikke mange nye efter den sidste fyringsrunde. Der er kun 3 der har ønsket vores 

nyhedsbrev. 

Søren opdaterer medlemslisten med de data der mangler. 

Ena og Søren tjekker Facebook medlemmerne – skal nogen fjernes? 

 

4. Økonomi – kun brugt penge på Årsmøde ( restbetaling mm ) og frokost sidste BB og 

printerpatroner.  Ikke mange deltagere i år,  

5. Status på udflugter inkl. tilskud 

Budgettet for 2020 er på 37.500,-kr  

Der forventes tilskud til de fleste ture, dog er der nogle enkle der er ”egenbetaling”. 

 

15/4 ”Bag facaden på driften – før og nu / Den Gule By mv.  

Denne er der næsten helt styr på. Der er pt 29 tilmeldt inkl. bestyrelsen. Søren finder et 

sted hvor der kan indtages en frokost. 

 

Dato afventes på Fredericia. Søren tager fat i Mogens. Kan evt. være den 4/5? 

 

27/4 ”Byvandring Christianshavn”. Kunne være med spisning på båden igen? Søren har 

teten på denne. 

 

11/5 ”Byvandring Frederiksberg”. Kunne spise i en af haverne på Pile Alle. Denne tur er 

med ”egenbetaling”. Søren er på opgaven 

 

9/6 ”Ud i det blå”. Søren har styr på den 

 

9/9 ”Nordisk Film – Valby”. Denne rundvisning er bestil, men det skal undersøges med 

spisning på Bjælkehytten, samt om det kan lade sig gøre at se Frederiksberg Slot om 

eftermiddagen. Kan det lade sig gøre rykkes starttidspunktet fra kl. 10:00 til kl. 11:00 

Susanne har denne opgave 

Efteråret – Søren arbejder på at få en tur i Folketinget etableret.  

10/12 ”Juletur”. Susanne har denne opgave 

 

6. Status kurser 



Det blev besluttet at afholde et kursus i Pensionsforhold. Søren ville tage kontakten til HK 

og Susanne kører kurset på dagen. 

Ena vil lave et opslag på Facebook til medlemmerne med forespørgsel om evt. ønsker til 

kurser. Håber på ”mange” henvendelser. 

 

7. Diverse 

Søren underrettede om hvor vi som forening står i dag. Og der er ikke noget nyt under 

solen sådan lige pt. 

 

Næste møde blev fastlagt til den 15/4  

 

Referent -Susanne  


