Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 26. august 2019.
Mødet blev afholdt i Byens Hus, Roskilde
Tilstede: Annette, Bodil, Inger, Jan, Lis, Søren og Hans
Fraværende: Børge og Sanne

1. Valg af ordstyrer og referent
Lis blev valgt som ordstyrer og Jan som referent.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. juni 2019
Referatet blev godkendt
3. Dialog om tilslutning til vores aktiviteter (se også Børges mail)
Vi kan konstatere at der er et gab mellem vores planlagte aktiviteter og
medlemmernes interesse for at deltage. I god tid forud for næste sommer, må
vi drøfte behov for og art af aktiviteter især sammenholdt med det øvrige
udbud i området.
4. Status fra kasserer
Status fra kasserer: Bank samt kassebeholdning i alt kr. 33.057,67. Lige nu har
vi 70 medlemmer, heraf 48 som 12 måneders medlemmer, de resterende er 6
måneders medlemmer. Forventning om at tallet stiger igen efter
sommerferien. I 2018 fik vi 17 helt nye medlemmer og indtil nu i 2019 10 helt
nye.
5. Aktivitetsudvalget
a. Fester
Inger og Bodil omformulerer indbydelsen til Sensommerfesten.

b. Aktivitetslisten
Ingen planlagte i de næste to måneder ud over dem vi allerede har
annonceret på hjemmesiden.
c. Fredagscafé
Spisning på Café Korn, hvorefter vi går til Byens hus for at snakke videre.
Inger vender tilbage om der er plads i Byens Hus. Vi prøver dette af i
september og evaluerer på mødet i oktober. Vi må se i øjnene at vi får
meget svært ved at finde det perfekte sted i Roskilde.
6. Status webmaster
Hjemmesiden er helt opdateret, fredagscafé for september vil lagt ind og den
enkelte arrangør melder hurtigt tilbage, hvis der er planlagt efterfølgende
kulturelt arrangement i forlængelse af fredagscafeen.
7. Landsgeneralforsamling
Jan og Annette deltager den 14. september
8. Facebook og mail
Aktiviteter, herunder indbydelse til sensommerfest skal udsendes på mail.
9. Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales
Næste bestyrelsesmøder bliver den 07.10.19 og den 11.11.19 kl. 18.00 i
Tankerummet , Byens Hus. Inger reserverer.
10.Eventuelt
Intet

