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Kære Femøister, 

 

Her er dagsordenen for efterårsseminariet d. 5. november 2022 kl. 10.00-17.00. 

Tilmelding skal ske til sekretariatet@kvindelejren.dk senest 1. november. 

Tag meget gerne kage med hvis du har lyst – og meld det meget gerne til sekretariatet på 

mail sekretariatet@kvindelejren.dk 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Velkomst og præsentationsrunde 

4. Evaluering af sekretariats- og funktionsgruppernes arbejde og årets lejr inkl. 

tryghedspersonensordningen 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2022 (udsendes senere) 

6. Godkendelse af ugeplan for 2023. Se bilag 

Frokost 

7. Forslag fra medlemmerne/grupper/sekretariatet. Se bilag. 

1. Forslag om køb af diverse køkkenting (forslagsstiller: Sekretariatet 

21/22) 

2. Forslag om Indkøb/montering af ny vandvarmer (forslagsstiller: 

Sekretariatet 21/22) 

3. Forslag om køb af musiklys (forslagsstiller: Lisa Nissen) 

4. Forslag om køb af Safeguard lamper (forslagsstiller: Lisa Nissen) 

5. Forslag om køb af nodestativer (forslagsstiller: Lisa Nissen) 

6. Forslag om køb af mini diskolamper (forslagsstiller: Lisa Nissen) 

7. Forslag om køb af guitarer (forslagsstiller: Lisa Nissen) 
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8. Forslag om køb af nye kajakker (forslagsstiller: Ophelia Sofie Jelsbak 

Knudsen) 

9. Forslag om rejsetilskud (forslagsstiller: Sekretariatet 21/22) 

10. Forslag om fritstilling af kønspolitikken (forslagsstiller: Sekretariatet 

21/22) 

Kage- og kaffepause 

7. Nedsættelse af funktionsgrupper og ugeteams 

8. Godkendelse af budget 2023 (udsendes senere) 

9. Valg af sekretariatsgruppe 

10. Valg af 2 revisorer 

11. Eventuelt, evaluering og oprydning. Og gensynsfest senere!!! 

 

 

De bedste hilsener 

Sekretariatet 
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