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HSO Bestyrelsesmøde 03-01-2023 
 

Deltagere: Fie, Vibe, Louise, Heinz, Ulla, Christina og Ole (ref) 

Afbud fra: Lone og Marianne 

Nyt fra Fie 
De 4 nye HSO’er er startet. Der bliver rigtig godt 

Nyt fra ungebestyrelsen 
Ingen deltagere 

Vintertur 
Program fra 2018 genbrugt og gennemgået. Programmet er offentliggjort på hjemmeside sammen med link 

til tilmelding. https://hso-musik.dk/kommende-aktiviteter/vintertur-%C3%B8mborgen-i-ry/ 

Ole lejer og medbringer trailer. 

Ole køber og laver pasta og kødsovs til fredag. Ulla laver vegetarmad til fredag aften. 

Vibe og Maj køber mad til week-enden. 

Louise og Christina står for pynten. 

Ungebestyrelsen oplyser senere at temaet er ”Dit idol” 

Hvem fra bestyrelsen kommer: 

Christina: Ja, hele weekenden 

Ulla: Ja, hele weekenden 

Maj: Ja, hele weekenden 

Ole: Ja, hele weekenden 

Louise: Ja, kommer først fredag aften/lørdag morgen 

Vibe: Ja, kommer måske først fredag aften/lørdag morgen 

Heinz: Måske 

Lone: Nej, kommer ikke 

Marianne: ?? 

Generalforsamling 
Vi er klar til generalforsamling. 

Udkastet til nye vedtægter er godkendt. 

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til regnskabet 

Louise, Ulla og Heinz er på valg som bestyrelsesmedlem. 

Louise og Ulla genopstiller 

Heinz genopstiller ikke. 

https://hso-musik.dk/kommende-aktiviteter/vintertur-%C3%B8mborgen-i-ry/
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Lone og Marianne er på valg som suppleant. 

Lone genopstiller 

Marianne genopstiller ikke. 

Vi har allerede Esben (Kaspers far) som potential kandidat. 

Louise skriver i nyhedsbrev at vi mangler bestyrelsesmedlemmer, og opfordrer forældre til at melde sig for 

at høre nærmere. 

Efter mødet har Vivi Skou (Carl Emils mor) meldt sig som interesseret 

Burgsteinfurt 
Burgsteinfurt vil gerne have besøg i 2023, og vi diskuterede mulige datoer. 

Der var enighed om at en alm weekend er for lidt da vi kommer til at bruge lige så meget tid på kørsel som 

på ophold dernede. 

Flg. datoer blev nævnt. 

• Efterårsferien: Ikke en mulighed da Burgsteinfurt ikke kan 

• Bededagsferien: Fravalgt pga. konfirmationer 

• Pinsen: Fravalgt p.g.a byfest i Hovedgård 

• Kr. himmelfart blev derfor valgt som forslag. 

Det har efter mødet vist sig at byfesten ikke ligger i pinsen, men 2-4 juni. Louise foreslår derfor 

Burgsteinfurt at HSO kommer i pinsen. 

 

Næste møde 
Tirsdag d. 21 februar 18:15. 

Vi skal planlægge efterskolebesøg, bla. Til Nordfyns Efterskole 

 

Maj tager forplejning med 


