
RØRVIG BY OG LAND 
 
Forretningsudvalgsmøde den 23. august 2020 
 
Til stede: Anders Holst, Lene Hjorth, Hans Normann og Søren Riiskjær 
(ref.) 
 
 
Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Siden sidst - opsamling og indtryk fra generalforsamling og konstitue-
rende bestyrelsesmøde 
3) Kommunikationsstrategi 
4) Forretningsorden for bestyrelsens og udvalgenes arbejde 
5) Økonomi – foreningens samlede økonomi og forventede udvalgsbud-
getter 
6) Medlemsblad – præsentation af forretningsudvalg og mulige bidrag 
7) Evt. 
 
 
ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
ad 2. Siden sidst - opsamling og indtryk fra generalforsamling og konsti-
tuerende bestyrelsesmøde 
Anders gjorde rede for forløbet vedrørende referatet fra generalforsam-
lingen. Et revideret referat er under udarbejdelse og vil blive lagt på 
hjemmesiden snarest. 
 
Der var enighed om, at udvalgene konstituerer sig selv og selv udarbej-
der forretningsorden, hvis udvalgene finder det nødvendigt med en for-
retningsorden. 
 
ad 3. Kommunikationsstrategi 
Forretningsudvalget besluttede at udarbejde en samlet kommunikati-
onsstrategi, der omhandler foreningens forskellige behov for kommuni-
kation, målgrupper, kommunikationskanaler etc. Lene og Søren udar-
bejder udkast. I den forbindelse blev det understreget, at udvalgenes 
eksterne kommunikation altid skal rumme en kort beskrivelse af RVBL. 
 
Anders har – indtil videre – ansvaret for hjemmesiden. Men en opdate-
ring af hjemmesiden skal indgå i kommunikationsstrategien. 
 
Spørgsmålet om medlemshvervning og kommunikation med medlem-
merne blev også berørt, og der var enighed om at tilknytte en studenter-
medhjælp til at systematisere medlemskartoteket, så det kan bruges i 
en mere offensiv kommunikation. 
 



ad 4. Forretningsorden for bestyrelsens og udvalgenes arbejde 
Forretningsudvalget drøftede nogle af principperne for en ny forret-
ningsorden for bestyrelsen. Anders udarbejder nyt udkast. Der var enig-
hed om, at suppleanter fremover ikke skal deltage i bestyrelsesmø-
derne. 
 
ad 5. Økonomi – foreningens samlede økonomi og forventede udvalgs-
budgetter 
Hans gennemgik principperne for foreningens økonomi. 
 
Der var enighed om, at oprette en særskilt konto til renoveringen af 
møllen. I den forbindelse opstod der tvivl om, hvorvidt der skal tilknyttes 
en statsaut. revisor til projektet. (Søren har efterfølgende fået afklaret, 
at Slots- og Kulturstyrelsen betinger sig, at der tilknyttes en statsaut. re-
visor) 
 
Forretningsudvalget drøftede status for Lodsoldermandsgården og be-
sluttede at indlede en dialog med den nuværende forpagter om evt. 
samarbejde. 
 
ad 6. Medlemsblad – præsentation af forretningsudvalg og mulige bi-
drag 
Drøftelsen af medlemsbladet vil indgå i en kommende kommunikations-
strategi. 
 
ad 7. Eventuelt 
Næste møde den 13. september kl. 10-12 hos Søren. 
 
 
 
 


