Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 4. november 2019, kl. 18:00.
Til: Bodil, Børge, Inger, Jan, Lis, Sanne (afbud), Søren, Hans, og Annette
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Jan blev valgt som ordstyrer, Annette som referent.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30. september 2019
Referatet blev godkendt.
3. Budget Nytårsaften-festen
Vi drøftede budgettet for nytårsaften 2019.
Tre-retters menu og et live-band, vi har ændret prisen til kr. 690,- for
medlemmer, samt plus kr. 60,- for et måneds medlemsskab for nye.
4. Status fra kasserer
- Økonomi/regnskab, blev gennemgået.
- Medlemstal
Vi er pt 70 medlemmer
5. Aktiviteter
a. Festudvalget: Inger oplyste at vi holder julefrokost den 14.12.19 i
Hestetorvets Selskabslokaler, Hestetorvet 3 fra kl. 18.00 til 02.00. Det er
en offentlig julefrokost, vi råder over plads til 24 personer.
Den 8.12.19 inviterer alle medlemmer til glögg og æbleskiver samt
Julehygge kl. 15.00-17.00, i Byens Hus.
Der vil muligvis blive lagt en fest i jan/februar 2020, da disse måneder
kan være meget stille. Søren og Jan går i dialog med Guldanden.
b. Aktivitetsudvalget: Her oplyste Lis at der som man kan se på
hjemmesiden, er arrangementer såsom, bio, bowling o. lign.

c. Fredagscaféer: Her oplyste Børge at han sørger for lokaler i Byens Hus.
Her kan hvert medlem medbringe mad og egne drikkevarer fra kl.
18:00, som indtager med hygge og snak.
Dog er den sidste fredag den 29. november aflyst.
d. Medlemsmødet d. 16. nov. ser vi os desværre nødsaget til at aflyse, da
der er meget få medllemmer der har tilmeldt sig.
6. Status webmaster: Det er stadig Jan der passer og plejer Websiden: vores
hjemmeside, med alle oplysninger der er nødvendige for alle medlemmer,
samt nye interesserede.
7. Facebook og mail: passes stadig af Bodil. Hvor her ligeså bliver lagt
oplysninger til medlemmer, samt nye interesserede.
8. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 8. dec.
9. Eventuelt: Intet.

14.11.19/Annette

