Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 30. september 2019, kl. 18:00.
Til: Annette, Bodil, Børge (afbud), Inger, Jan, Lis, Sanne (afbud), Søren og Hans
(afbud)
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Lis ordstyrer og Jan referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26. august 2019
Godkendt
3. Evaluering af september - cafeerne.
- Spørge Børge om han vil stå for at være vært på Byens hus om fredagen i
november eller december
- Prøve at lave Bytur efter fredagscafeen, den første fredag i måneden
- Ellers alm. Fredagscafe i oktober.
4. Status fra kasserer, udsættes
- Økonomi/regnskab,
- Medlemstal
5. Aktiviteter
a. Festudvalget
- evaluering af festen 28. september, fin fin fest, der var mange der blev
der. Det gjorde ikke noget at der ikke var flere.
- julefrokost jf. mail fra Inger, dato og sted: 30 kr. I rabat. Vi skriver også
på hjemmesiden 14. december. 24 kuverter, 299 pr. Kuvert inkl. rabat
- Nytårsfest, Inger fortsætter med planlægningen. Jan skriver om festen
på hjemmesiden. Bodil skriver på facebook. Kl 17:30 – 2:00.
Håndværkeren på Hersegade 9,
- Medlemsmøde, vi overvejer dagsorden og jan sender dagsorden med
oplæg til bestyrelsen til medlemsmøder i november. 3. lørdag i
november (16.11.) Fest på Danseriet bagefter. Vi skal gerne have 15
medlemmer med. Tilmeldingsfrist 2. november.

Emner til dagsorden, Jan sender forslag sendes til bestyrelsen.
b. Aktivitetsudvalget, Lis
 Kopiere aktiviteter på listen til info. Undersøge hvordan vi kan få
flere medlemmer på mailinglisten, gamle medlemmer. Hvad med
Københavnerne? Spredt så meget som muligt. Jan tager kontakt
til København. Spisning for 50 kr. Cafe Freunde, reservere til 10?
Den anden onsdag i måneden. Musicon. Bodil laver opslag
 8. December julegløgg komsammen, orangeriet 14 - 17
c. Fredagscafé v. tovholder, Børge? 4. Inger 11. Søren 18. Lis 25. Bodil Mail
ud til medlemmerne – om at det er Bryggergården. November, prøve at
tage egen mad med. Børge, jf. Punkt 3?
d. Danseriet, Bodil spørger Annette.
6. Status webmaster,
- Jan retter til
7. Facebook og mail,
- Inger og Bodil
8. Landsgeneralforsamling,
- ref fra Annette og Jan, Jan drøfter med Slagelse og Kbh om næste
landsgeneralforsamling og landsfest.
9. Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales,
- 4.11. og 8.12. Før julegløgg. Vi mødes kl 11 på Vivaldi og holder møde fra kl
1200-1400.
10. Eventuelt
Intet
7/10-2019 Jan

