
Referat af bestyrelsesmøde den 20.06.2022

Tilstede:  Hans-Martin, Susanne, Bente, John, Hanne, Jane, Else
Referent: Susanne

Dagsorden:
1. Status for café og evt. vagter
John undersøger, om der er problemer i f.t. Tour de France og at have fredagscafé 01.07 – og 
melder tilbage til Susanne. Vi fortsætter med Café A i juni og juli, men en af fredagscaféer hver 
måned bliver et nyt sted for variationens skyld. Der er mange meninger om spisesteder, så John 
står for de nye fredagscaféer - både som ”stedfinder” og cafévært. Vi evaluerer til næste 
bestyrelsesmøde den 23.08.22. Hans-Martin foreslår, at vi spørger øvrige medlemmer om at være 
cafévagt ind i mellem bl.a. for at få flere interesserede i foreningen og bestyrelsesarbejdet.

Cafévagter for juni og juli: 01.07 Hanne, 08.07 Else, 15.07 Jane, 22.07 John, 29.7 Else, 05.08 Hanne,
12.08 Jane, 19.08 John og 26.08 Hans-Martin.

2. Nyt fra fest
Der er tilmeldt 21 kvinder og 17 mænd. Der bliver derfor et underskud på ca. 2000 kr.
Vores kassebeholdning er, når festen er betalt, ca. 16.000 kr., og Hanne spørger til, hvad der vil ske,
hvis Nytårsfesten giver et stort underskud, og der ikke er penge nok i kassen. Bente hører Bodil om 
vilkårene for vores konto. 
Med et evt. stort underskud på Nytårsfesten foran os, diskuterer vi, hvad der kan gøres – om f.eks. 
Nytårsaften skal aflyses, eller om billetprisen skal være på ca. 1000 – 1200 kr., om kontingentet kan
sættes op, hvilket kræver en generalforsamling, og om vi skal aflyse Sensommerfesten, hvor vi 
måske også får et underskud. Vi beslutter at aflyse Sensommerfesten og evt. koble os på et 
julefrokostarrangement, hvor folk selv betaler, og så se, hvordan det går i løbet af efteråret.

Hanne spørger, hvordan hun skal forholde sig, da der er en, der ønsker at betale for festen kontant 
hjemme hos Hanne. Konklusion: vedkommende må komme forbi på en fredagscafé og betale der.
Bestyrelsen betaler som altid kostprisen til fester og får en genstand til festen.

3. Status fra kassereren
Der er 81 medlemmer fordelt på 58 helårs- og 23 halvårskontingenter. I løbet af året vil 38 skulle 
fornyes, men det er jo ikke alle, der fortsætter medlemskabet. Vi har 32.885 kr. i 
kassebeholdningen, og deraf skal festen betales. Bente forenkler regnskabsystemet, hvilket alle 
bifalder og mødes med Bodil mandag mhp. overdragelse af kassererfunktionen. Bente får 
betalingskort fra banken, Hanne får ”kikke-adgang” til kontoen, og vi har kun brug for et 
betalingskort.  

4. Weborientering, Gmail til nyhedsbrev
Susanne har rettet forskellige utidssvarende ting på hjemmesiden og ændret formuleringen i f.t. 
betaling. Bodil og Susanne er administratorer på vores FB. Tidligere sendte bestyrelsen 
nyhedsbreve ud via vores hjemmesidesystem, men de senere år har det været via Gmailen. 
Susanne spørger, hvad bestyrelsen synes er bedst - og det bliver Gmailen, der skal bruges til 
særlige informationer til medlemmerne. 

5. Evt.  Intet


