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Dagsorden bestyrelsesmøde d. 9. januar 2011 

1. Temadag d. 16. jan 

2. Referat fra sidste møde 

3. Indlæg på hjemmesiden 

4. Kriterier for diverse www.ivk.dk 

5. Information om regnskab 2010 og budget 2011  

6. evt.  

 

Deltagere: Gitte B. Carlsen, Birthe Bak, Geske Glahn og Gitte Jepsen 

 

Ad.1 / Temadag 

Temadag holdes søndag d. 16. januar kl. 10.00-16.00 og med morgenbrød fra kl. 09.30. 

Diverse praktiske ting blev aftalt mellem mødedeltagerne. 

 

Ad.2 / Referat fra sidste møde 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

 

Ad.3 / Indlæg på hjemmesiden 

Gitte KW’s tekst til FIVK’s hjemmeside har været sendt rundt til bestyrelsen. Geske har kommentaret 

og dokumentet sendes retur til Gitte KW, som sender første version af teksten til Thomas Lester og han 

oploader til hjemmesiden.  

 

Ad.4 / Kriterier for diverse www.ivk.dk 

Der er lavet et oplæg til retningslinjer i forbindelse med at linke til relevant IVK bogsalg fra 

www.ivk.dk. 

 

Nedenstående tekst blev besluttet på bestyrelsesmøde: 

 

1. Formål: At give den besøgende mulighed for indblik i IVK-relaterede litteratur og materialer, 

der kan købes i Danmark. Det er således ikke intentionen her, at henvise til kursusaktiviteter, 

undervisningstilbud, foreninger eller andet. 

2. Henvisning sker til links der udelukkende viser tilgængelig litteratur og materialer med 

angivelse af:  

a. Titel & forfatter 

b. Omfang/sider 

c. Pris 

d. Levering 

e. Kontakt 

f. Evt. kort beskrivelse 

3. Anmodning om at få sit link præsenteret på www.ivk.dk sendes til FIVK’s bestyrelse. 
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Ad.5/ Information omkring regnskab for 2010 og budget 2011 

Regnskab 2010 og budget 2011 blev gennemgået og der blev foretaget nogle justeringer omkring 

budgettet for 2011.  

Birthe B. kontakter revisor og får gennemgået regnskabet for 2010 og herefter fremsendes regnskab og 

budget til bestyrelsen. Invitation og materiale til generalforsamling sendes ud med nyhedsbrev primo 

februar. 

 

Der blev besluttet, at hæve beløbet med +50 kr. for deltagelse i FIVK’s øvegrupper. 

 

Ad.6 / Evt. 

Der blev besluttet, at FIVK betaler Thomas Lesters medlemskab til FIVK, som anerkendelse for det 

arbejde Thomas udfører for foreningen omkring hjemmeside mv. 

 

Bestyrelsen drøftede forslag til aktiviteter om formiddagen før generalforsamlingen. Der holdes et 

separat møde/Skypemøde senere omkring generalforsamling. Dato ikke fastlagt endnu. 

 

 

 

 


