
Referat af bestyrelsesmøde den 23.08.2022

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

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af sidste møde
Referatet godkendt. Vi tilstræber åbenhed om bestyrelsesarbejdet og dermed et detaljeret referat.

2. Kassereren kommer vist ikke, men hvis der er noget vigtigt, får vi det nok på mail.
Bente har fået adgang til banken og Hanne  ”kikkeadgang”. Ingen yderligere oplysninger.

3. Fredagscafé: Tilslutning, de nye steder, vagter
Vi fortsætter på Café A, hvor vi har 15 faste pladser hver fredag. Der har kun været positive 
tilbagemeldinger på forsøget med at holde fredagscafé en gang om måneden et andet sted. Især 
besøget på den kinesiske restaurant var godt. Vi fortsætter derfor med ”et andet sted” den 2. 
fredag i måneden, som John så står for. 
Det går godt med fredagscaféerne bortset fra irritationer over, at flere medlemmer melder sig til 
for sent - eller slet ikke melder sig til og bare dukker op. Det er besværligt både for caféværten og 
spisestedet. Der drøftes andre tidspunkter, men det besluttes, at der holdes fast i tilmeldingsfristen
fredag senest kl. 13, og at der ikke modtages tilmeldinger efter dette tidspunkt.
  
Cafévagter for september: 02.09 Else Marie, 09.09 John, 16.09 Helen, 23.09 John og 30.09 Hans-
Martin.

4. Fester. Status på sensommerfesten, hvad er bestyrelsens pris, hvordan ser det ud med Nytår
Der er i dag 31 tilmeldte til Sensommerfesten. Festen er slået op på hjemmesiden, Roskilde og 
Københavns Facebookgrupper og på Spontanlisten. Orkestret er på 5 personer og koster 5000 kr. 
Hanne og Jane spørger, om vi kan give mad til musikerne - det vil koste 100 kr. pr. musiker for mad. 
Vi beslutter, at musikere/DJ's fremover får mad og en vand. 

Bestyrelsens pris er 245 kr., og hver får derudover en genstand.  

Der spørges til, om der blev over- eller underskud til sidste fest.

5. Landsgeneralforsamling/fest ?

Hans-Martin og Susanne overvejer at tage til landsgeneralforsamlingen i Horsens med 
efterfølgende fest. Der er ikke andre i bestyrelsen, der umiddelbart har lyst til at deltage.

6. Evt.

Hanne spørger, om vi skal have ansvarlige for Danseriet og f.eks. Route 66. Det er en god idé, men 
ingen ønsker at stå for det fast. Hanne vil gerne være Danseriansvarlig den 17.9.2022. Næste gang 
er i december.

7. Musik Nytårsfesten

Det er yderst vanskeligt at finde et ledigt orkester til Nytårsaften udover et jazzorkester, som også 
ender med at blive noget dyrt. Finn DJ vil gerne komme og spille. Vi plejer at være godt tilfredse 
med Finn, så derfor er det en god løsning, hvis der ikke dukker et orkester op inden for kort tid.


