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Bestyrelsesmøde mandag, den 23. august 2021, afholdt på kontoret Humlehaven 2, 

Aabenraa:  

 

 

Til stede fra bestyrelsen:  

  

 Søren Weiss   (SW) 

Andreas Knudsen  (AK) 

Kjesten Hostrup  (KH) 

Bent Christensen  (BC)  

Preben Løsche   (PL) 

Finn Hougaard  (FH) 

Robert Kaas   (RK) 

 

Og fra administrationen:   

  

 Jan Mortensen   (JMO) referent 

 

 

Formand Søren Weiss bød velkommen til bestyrelsesmødet.  

 

1. Godkendelse af referat fra foregående møde den 10. maj 2021.  

 

Afklaring: 

Referat godkendt og underskrevet. 

 

2. Orientering ved formanden 

 

 

 

 

 

Afklaring: 

 

 

 

 

3. Orientering ved direktøren 

a. Personalesituationen 

2 nyansættelser i økonomifunktionen som starter den 1. september. Afløser 

Nadja og Bente, der har valgt at fratræde. 1 ny i udlejning til afløsning af 

fratrådt vikar. Fremover en flad struktur hvor HR funktion ligger hos JMO. 

Torben har ansvar for Teknik, Nanna har ansvar for økonomi, Heidi har ansvar 

for bogholderi. Elie vil indgå i en sekretærfunktion for mig og være ansvarlig 

for øvrige sekretariatsfunktioner, herunder IT, GDPR, mv. 

 

b. Samarbejdsrelationer andelshavere 

Tyrstrup, Løgumkloster og kunde i Vojens synsfunktion. 
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c. Prispolitik nye opgaver 

Vi arbejder på i løbet af oktober at prissætte arbejde i forbindelse med 

granskning, GDPR, webtilgængelighed og andre nye opgaver som er pålagt 

rent lovgivningsmæssigt. Vi har indtil nu kun meddelt, at der vil blive udsendt 

opkrævning på de nye opgaver. De enkelte organisationer kan selv tage stilling 

til den regnskabsmæssige behandling af denne udgift. 

 

 

d. Orientering om økonomi for første halvår. 

Travlhed har betydet, at perioderegnskab 30. juni ikke er færdig bearbejdet. 

Det forventes på grund af personale udskiftning at vi realiserer et mindre 

underskud i forbindelse med afregning af flextimer, feriefridage og feriepenge. 

Herudover har vi udskiftet udtjent it udstyr og købt nye kontormøbler. 

Vi kan have en oversigt klar i første halvdel af oktober. 

 

 

 

e. BL og BL kreds 8 samt øvrige aktiviteter. 

BL Repræsentantskabsmøde 22. juni 

BL Repræsentantskabsmøde BL 7. december  

 

BL kreds 8 – 15. september kredsbestyrelsen  

BL kreds 8 - 30. september kredsrepræsentant møde i Aabenraa. 

BL kreds 8 - 30. oktober kl. 13.00  16.00 valgdebat med kommunalpolitikere  

 

Øvrige aktiviteter. 

Alle formænd og næstformænd 30. august Erfa møde i Rødekro (Birkeparken) 

Dalbo repræsentantskabsmøde 1. september kl. 18.00 på Folkehjem. 

Alle formænd og næstformænd samt forretningsførere/direktører Erfamøde 

fælles eventuelt med godkendelse af Gruppens organisering og økonomi 

Skibelund krat den 11. oktober 2021kl. 17.00 

   Dalbo bestyrelsesmøde den 29. november 2021 kl. 18.00 

 

 

 

4. Beslutninger:  

a. Beretning til repræsentantskabsmødet 

 

 

b. Forslag til dirigent 

 

 

 

 

5. Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALBO a.m.b.a.   291 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 29. november 2021 kl. 18.00 Humlehaven 2.  

 

 

__________________                 ___________________            ____________________ 

    Søren Weiss                          Andreas Knudsen  Kjesten Hostrup 

 

 

__________________                  ___________________             ___________________ 

   Bent Christensen              Preben Løsche      Finn Hougaard 

 

 

__________________ 

      Robert Kaas  


