
 
                    Bestyrelsesmøde nr. 2, fredag den 22.3.2019 kl. 10                                      

Til stede: Ebbe, Peder, Ingelise, Flemming. 
Anette med over Skype 
Jørn og Henning var fraværende. 

 
 

 

 

 

Formanden havde indkaldt til ekstraordinært møde, med et punkt på dagsorden: 

 

Revurdering af bestyrelsens konstitution den 17. marts 2019, hvor vi havde vedtaget 
følgende konstitution: 

Formand: Ebbe Foged Hansen 

Næstformand: Anette Dehlendorff Christensen 

Kasserer: Henning Simonsen 

Sekretær: Flemming Dalgas 

Webmaster: Peder Andersen 

Menigt medlem: Ingelise Langenberg 

Menigt medlem: Jørn Jørgensen 

 

Efter første bestyrelsesmøde, var der øjensynlig nogle faktorer som ikke var kommet 
frem fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Disse kom desværre først frem efter mødet, 
hvilket bevirkede, at det nu var nødvendigt at mødes igen, for at være sikker på at alle 
faktorer var kommet på plads, og bestyrelsen herefter kan begynde sit arbejde. 

Ebbe indledte mødet med meddelelsen om, at han træder tilbage som formand med 
øjeblikkelig virkning.  
Årsagen var den, at han havde givet tilsagn om, at Ingelise kunne blive næstformand, 
hvilket hverken Ebbe eller Ingelise nævnte noget om ved konstitueringen den 
17.3.2019. Ingelise følte sig efter mødet den 17.3 desavoueret og meddelte bestyrelsen 
at hun ville trække sig helt fra bestyrelsen, -med en kattelem åben. 

Bestyrelsen har derfor valgt at genoverveje beslutningen om 
konstitueringsaftalen, ikke mindst set i lyset af Ebbes afgang som formand. 



Derudover vil bestyrelsen samtidigt også vurdere de arbejdsopgaver nye som 
gamle på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så de bliver defineret på de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet rollernes opgaver skal præciseres, da 
mange historiske opgaver er udvandede og nye er kommet til, bl.a. jobbet 
som webmaster, som har fungeret i mange år, men som slet ikke er defineret. 
Desuden at vi i bestyrelsen skal supplere hinanden to og to, så der er altid to 
der kender til de enkelte opgaver.  
Disse ting tages op på det følgende bestyrelsesmøde. 
 
Imidlertid finder vi alle i bestyrelsen i første omgang vigtigt at meddele vores 
medlemmer, jfr. ovenstående, at vi laver en ny konstituering, der tager højde 
for Ebbes beslutning.  
En ikke uvæsentlig ændring med et formandsskifte.  
 
Ebbe, vores formand igennem det seneste år, har som nævnt valgt at trække 
sig som formand, for helst primært at beskæftige sig med markedsføring af 
klubben, pleje af vipmedlemmer, i det hele taget være den person der går 
forrest i vores markedsføring, herunder sørge for flyers, visitkort m.v. En form 
for markedsmedarbejder for klubben. 
Bestyrelsen har noteret sig og accepteret Ebbes beslutning om fratrædelse af 
formandsposten, og det blev derfor, naturligt nok, nødvendigt allerede nu at 
foretage en rokade af rollerne i bestyrelsen. 
 
Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Anette D. Christensen, var villig til at 
overtage formandsposten, og som nyt medlem i bestyrelsen, vil hun gerne 
trække på den øvrige bestyrelse, ikke mindst den tidligere formand. Hun fik 
naturligvis bestyrelsens opbakning ”over nettet”. 
 
Bestyrelsen takker hermed Ebbe for en imponerende indsats i det forgangne 
år for bestyrelsen og ikke mindst klubben. Der er ingen tvivl om, at en stor del 
af den succes klubben har i dag, er i kraft af hans arbejde og modige 
beslutninger. Ebbe ser muligheder, og der er ingen tvivl om, at den nye rolle, 
hvor du som udgangspunkt fortsætter den kreative vej, ikke kun er til glæde 
for den nye bestyrelse, men også for klubben. Tak Ebbe for din tid som 
formand. 
 
Idet Anette træder ind som formand, har bestyrelsen valgt, at Ingelise bliver 
ny næstformand. 
 
Konstitueringen bliver herefter: 
 



Formand: Anette Dehlendorff Christensen 

Næstformand: Ingelise Langenberg 

Kasserer: Henning Simonsen 

Sekretær: Flemming Dalgas 

Webmaster: Peder Andersen 

Menigt medlem: Ebbe Foged Hansen 

Menigt medlem: Jørn Jørgensen 

 

Hvert enkelt medlem laver den jobbeskrivelse han/hun selv mener dækker 
hans/hendes job til næste bestyrelsesmøde, med henblik på at placere eventuelt 
manglende opgaver.  
 
Ved en menneskelig fejl, har Damewhistklubbens medlemmer fået en orientering om 
Ingelises afgang. Det har Ingelise beklaget og samtidigt meddelt bestyrelsen og 
kortklubben sin fejl.  
Eventuelle rygter fra kortklubbens medlemmer kan derfor manes til jorden, da de ved 
selvsyn kan se at Ingelise fortsat er i bestyrelsen. 
 

Nøgleregistrering opdateres af Peder, ligesom vi får vores nye mailadresser. 

 

23. marts 2019 

 

Flemming Dalgas 

      
 

 


