
 
 

Bestyrelsesseminar d. 21. og 22. januar 2017 i Middelfart  

 

Deltagere: 

Dominique Jacobsen 

Charlotte Munk 

Tina Rosenborg 

Tina Deleuran 

Mia Greve Kofoed 

Vivian Roth Olsen 

Christina Carstensen 

 

Lise Hedin, Ann Charlott Ravn og Ninne Hoppe var fraværende.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering fra formanden 

4. Orientering fra landskasseren 

5. Orientering fra web-redaktør 

6. Opfølgning på Landsgeneralforsamlingen 

7. Gruppearbejde 

8. Opsamling 

9. Evt  

10. Næste møde 

 

 

Ad. 1 

Der blev ikke valgt en dirigent 

 

Ad. 2 

Der forelå ikke nogen kommentarer til referatet fra Landsgeneralforsamlingen, hvorfor dette er godkendt.  

 

Ad. 3 

Dominique orienterede om, at Danske Sømands- og Udlandskirker for 12 år siden blev lagt sammen. 

Sømandskirkerne overvejer i øjeblikket at gå ud af samarbejdet med udlandskirken. Bestyrelsen for 

sømandskirkerne vil gerne have en repræsentant fra Sømandskoneforeningen med i bestyrelsen. Bestyrelsen 

mødes to gange om året.  

Handelsflådens velfærdsråd har holdt bestyrelsesmøde. Observatørposten er der stadig i Handelsflådens 

velfærdsråd selvom Handelsflådens Velfærdsråd og Arbejdsmiljørådet slås sammen. Der er møde d. 6. juni 2017.  

 

Ad. 4 

Der er kommet 21.700 kr. ind i kontingent. Landsgeneralforsamlingen kostede 33.696 kr. Derudover har der 

været nogle udgifter i forbindelse med nogle runde fødselsdage.  

 

Ad. 5 



 
 

Tina Rosenborg tager sig af hjemmesiden og Dominique tager sig af facebook. Det blev besluttet, at Tina 

Rosenborg bliver medadministrator på facebook også.  

 

Ad. 6 

Der var generelt tilfredshed med Generalforsamlingen 2016.  

 

Det blev under mødet drøftet, hvad vi gør med generalforsamlingerne i henholdsvis 2017 og 2018. I 2017 vil der 

blive arbejdet videre med, at generalforsamlingen holdes på Fænøsund i Middelfart.  

 

Ad. 7+8 

Under bestyrelsesmødet blev følgende drøftet: 

- Ansøgning af fondsmidler til deltagelse i MSSM 

- Gennemgang af hjemmeside 

- Oplæg til sammensætning af bestyrelsen 

- Ansvarslister  

- Nyhedsbrev 

- Velkomstbrev til nye medlemmer 

- Andet? 

 

Vedrørende ansøgning af fondsmidler, vil Vivian gerne være behjælpelig.  

 

I forhold til hjemmesiden var der følgende forslag til ændringer: 

- SMS service 

- Danmarkskort på hjemmesiden, hvor man kunne klikke til den afdeling man hører til 

- Opdatering af afdelingernes lister, så de er i overensstemmelse med virkeligheden 

- Lokale links på hjemmesiden 

- Layout – muligvis ændringer af farver samt billeder. 

Der vil blive arbejdet videre med ovenstående.  

 

Sammensætning af bestyrelsen samt ansvarslister: 

Formand: 

- Handelsflåden velfærdsråd 

- Danske Sømands- og Udlandskirker 

- Henvendelse fra pressen 

- Nyhedsbreve 

- Ansøgninger 

- Facebook-administrator 

- Interne henvendelser fra medlemmerne 

- Indhentning af tilbud til Generalforsamlingen 

- MSSM 

 



 
 

Næstformand: 

- Salg af tørklæder 

- CMSS 

- MSSM 

 

Kasserer: 

- Regnskab 

- Inddrivelse af kontingent til landsforeningen 

- Indhentning af tilbud til Generalforsamlingen 

- MSSM 

 

Webmaster: 

- Vejledning og rådgivning af medlemmer 

- Medlemspleje af evt. mulige nye medlemmer 

- Fremsendelse af log in til nye medlemmer 

- Redigering af brugerne 

- Facebook-administrator 

 

Sekretær: 

- Skrive referater samt up-load 

- Indkaldelse til arrangementer.  

 

Vedrørende nyhedsbrevet vil dette fortsætte med at blive udsendt.  

 

Der blev planlagt en fælles tur til Bakken den 10. juni 2017, kl. 11.00. Mere info om dette fremgår af facebook. 

 

Ad. 9 

Der forelå ikke noget under eventuelt.  

 

Ad. 10 

Der planlægges et bestyrelsesmøde i august/september 2017.  

 


