Referat af bestyrelsesmøde
søndag den 8. december 2019, kl. 12:30.
Til: Annette (afbud), Bodil, Børge, Inger (afbud), Jan, Lis, Sanne (afbud), Søren
(afbud) og Hans
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Lis valgt som ordstyrer, Jan som referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. november 2019
Godkendt
3. Bestyrelsens sammensætning
Sanne er udtrådt af bestyrelsen jf hendes mail. Søren er i stedet indtrådt. Vi
drøftede hvem der ikke ønsker at genopstille. Bodil og Børge genopstiller
ikke.
4. Status fra kasserer
- Økonomi/regnskab, Vi har p.t. 65.905 kr. inkl. indbetalinger til julefrokosten
den 14. december og nytårsaften.
- Medlemstal, vi er p.t. 76 medlemmer
5. Aktiviteter
a. Festudvalget, Inger – vi drøftede de næste to fester.
Vi havde booket 24 pladser til julefrokosten, men det lykkedes at skaffe
34, som alle er booket. Til Nytårsfesten, hvor vi gerne skal være
minimum 80, har vi p.t. 52 tilmeldinger og – vi mangler tilmeldinger fra
mænd. Bodil har lavet en folder om Nytårsfesten, som vi fik udleveret
nogle stykker af. Bestyrelsen har også fået folderen elektronisk, så vi
selv kan printe flere.

b. Aktivitetsudvalget, Lis – ingen nye ift aktivitetslisten
c. Fredagscafé, Børge – vi fik besluttet fredagsvagterne i januar.
Inger kontakter Bryggergården for at undersøge mulighederne for
fredags café i januar. (info til webmaster om det lykkedes) Børge
reserverer sideløbende Byens Hus.
3. januar 20 Hans (Hvad siger Søren eller Inger? – info til webmaster)
10. januar 20 Hans
17. januar 20 Jan
24. januar 20 Børge
31. januar 20 Lis
6. Status webmaster
Hjemmesiden opdateres med fredags cafeerne
7. Facebook og mail
Bodil skriver om Nytårsfesten på ”Det sker i Roskilde”
8. Næste bestyrelsesmøde fastsættes eller møderække aftales
Mandag den 20. januar 2020 kl. 18:00. Hans booker plads i Byens Hus, mon
Inger bestiller mad?
9. Eventuelt
Intet
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