Referat af Bestyrelsesmøde, torsdag d. 16.11.17,
AFBUD fra: Karin,
Dagsorden:
1. UNDERSKRIFT af referat fra bestyrelsesmødet, d. 12. oktober
• Ordstyrer: Henrik, referent: Anne Mette (med hjælp fra Birthe!)
2. SIDEN SIDST:
• Nyanskaffelser/reparationer:
o status på døre/porte/låse: (Førby) – ARBEJDET ER NU UDFØRT!!!
o nye rustfrie skruer og gevindsikring er udført
o nyt opvaskemiddel (Nils): Der er fundet ny leverandør. OBS! om den
vasker lige så godt!
o VANDHANEN ER OGSÅ REPARARET!
• Administration:
o kort status på Dinero regnskabsprogram (Nils & Peer): Pr. 1/1-18 bliver
kontrakten en faktura med korte, faktuelle oplysninger.
o og medlemskartotek (Peer & Birthe)
§ B har fremskaffet over 250 e-mail kontakter nu
3. Knald korte EVALUERINGer fra aktivitetsudvalget:
• Strikke cafe 11.10 + 25.10 (Linda): kører fint
• Vælgermødet 24.10 (Karin & Birthe)
o En stor success, 10-11 kandidater og ca 100 deltagere
o
• Mølbohistorier 31.10 (Karin: referat)
• Læseklub 7.11 (Karin)
o Vellykket aften, 10 + deltagere og hyggelig stemning
•

Spillebule 15.11 (Birthe): vellykket, der kom min. 10 unge mennesker
o Fortsætter i januar

4. Nyt fra kassereren: (Nils): Økonomien har det godt. Indestående over 200.000,- .
Suppeoverskud ca. 5000.-.
5. UDLEJNING: heftig aktivitet denne sæson
o Checkliste til lejer, når man forlader huset (Birthe)
o Det er vigtigt, at man checker rimeligt grundigt på sin turnus, - vi har haft
en del ”sager” med manglende oprydning + som følge deraf bøder
o Ny checkliste for november og december til turnusvagter (Birthe)
o mangler tilbagemeldinger ved spørgsmålstegnene- vigtigt at Birthe får
besked, om man kan eller ej!!
o Forbud/indskrænkninger/anvisninger på opstilling af festtelte (Nils)
- Oplæg fra Nils – tilføjes håndbogen snarest: der laves en skitse til
hjemmesiden der fortæller, hvad der må sættes op – uden musik.
o Forhøjelse af bøde ved forseelser (Nils & Birthe)
o De 400 kr er varslet på hjemmesiden i ordensreglerne, som lejerne skriver
under på. Dette ændres til 800 kr (=ekstra rengøring) og tilføjes i
kontrakten
6. PLANLÆGNING:

•

•

Frivilligaften (22.11): (tovholdere: Karin & Birthe)
o mail/invitation er sendt ud 1. November
o tilbagemeldinger: 28 frivillige/8 afbud: 20 tilmeldte)
o traktement: (antal smørrebrød: Niels har bestilt)
o program: arrangementer/ årshjul og arbejdsopgaver
- der sættes antal frivillige på arbejdsopgaverne
o BAGVÆGGEN: Vi skriver til kommunen om bagvæggen, som er et
tilbagevendende problem (usund mur) (Nils, Birthe). Kommunens problem.
o
JULETRÆ (3.12): (tovholdere: Karin & Birthe)
o møde med andre foreninger, søndag d. 5.11
o 50 års jubilæum, samarbejde mellem Spejderne, KLF 66, Borger- og
Handelstandsforeningen, De frie Pensionister og Redningshuset
o opslag og arbejdsfordeling
o vi skal stå for det praktiske og forplejningen
o finder et par frivillige d. 22.11

•

Julebanko (5.12): (tovholdere: Karin & Birthe)
o status på sponsorer: opdateret liste (34)
o skaffere: Hans (5), Niels (5), Linda (5), Anne Mette (4), Karin (8), Birthe (8)
o VIGTIGT: vi mangler FLERE skaffere, og vi skal i gang med tiggergangen
meget tidligere, for sponsorerne er trætte af mange henvendelser på dette
tidspunkt af året!
o Hvis ikke forretningsgangen kan forbedres, bør vi tage op til overvejelse
om vi overhovedet skal gentage julebanko!!!
Grethe og Birthe lister gaver op d. 4.12.

•

Mølbohistorier (12.12): grande finale (tovholdere: Karin & Birthe)
o Opslag er sat op og invitationer sendt ud

•

Julefrokost (19.01): (huskeliste til tovholdere: Niels & Linda + KLF&&?)
o Mødes til januar

•

Generalforsamling (23.02): (tovholdere: Birthe & Niels)
o Planlægning af årsskrift er sat i gang

•

Arbejdsweekend (03.02): (tovholdere: _____??)

•

Spansk Tapas aften (16.03): (tovholdere: Birthe & Linda & Karin)
o Møde med Morten Sonasson, mandag d. 6. November
o Referat fra mødet foreligger
o Frivillige: Kirsten Kappel & Lene Bang Vestergaard

•

Fiskeauktion no 1, søndag d. 15. Juli (nyt – endnu ikke besluttet)

7. Dato for næste bestyrelsesmøde: (torsdag d. 7. december og mandag d. 22. Januar)
Birthe Eisum

