Referat af bestyrelsesmøde 22. februar 2018 i Cafe Upstairs
Til stede: Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen. Fraværende med afbud Karen.
0. Justering af dagsorden
Tilføjelser pkt. 4.f og 4.g
1. Godkendelse af referat 11. januar
Godkendt
2. Siden sidst
a. Hjertestarterkursus aflyst. Nyt kursus 15. marts.
b. Brugerundersøgelse: Knud redegjorde for undersøgelsens resultater, som giver
bestyrelsen et godt indblik i, hvad medlemmerne går til efter gymnastikken og giver
bestyrelsen et arbejdsredskab til eventuelle forbedringer. Følgende kommentarer fra
medlemmerne skal der følges op på:
 er der interesse for bordtennis (på generalforsamlingen)
 styrketræning (på generalforsamlingen)
 ur i spejlsalen Leif
 softball, hvor vedkommende rettelig mener indehockey Steen
 bemanding i cafeen (på generalforsamlingen)
Undersøgelsesresultaterne blev udleveret i papirform. Kan endvidere ses på
hjemmesiden.
3. Organisation
a. Omklædningsrum. Der er pladsproblemer hos især kvinderne. Problemet blev drøftet og
Knud og Leif tager sig af det.
b. Cafe Upstairs. Renovering spørges der stadig til?!! Der opsættes en ”bytte bog reol”.
4. Kommende arrangementer
a. New Age Kurling tir. 6. marts 11:30-12:30 i Hal 4 ved DAI Thomas Knud, Steen
b. Generalforsamling tir. 13. marts. Indkaldelse med dagsorden hænges op ved cafeen.
Helen ok, borddækning ok, bar ok, wienerbrød Leif. Tilmelding starter d.d. Knud,
Steen. Ordstyrer Ole Juul. Beretning, udkast til beretning laves af Jytte, Steen.
Regnskabet er revideret. Der laves to budgetter, et med en jubilæumsfond og et uden.
Leif køber flasker til Helen og Ole.
c. Traveturen 24. april går til Rebild Bakker. 75 kr.
d. Afslutningsudflugten 15. maj går til Kongernes Jelling og efterfølgende frokost på
Hopballe Mølle Kro. 150 kr. er det hvad vi besluttede?
e. Næste møde tors. 12. april kl. 8:30.
f. Fysioterapeut stud. Jonathan Fogt Andersen vil sammen med tre medstuderende gerne
have et hold ’kaniner’ på 10-15 veteraner, med hvem de kan afprøve nogle øvelser i
forbindelse med deres uddannelse/opgaver. Vi ser gerne de kommer og der aftales
datoer.
g. Alice er bortrejst de nærmeste to måneder. Der skal derfor findes afløsere til pengekassen for madholdene og tilmelding til Vilhelmsborg. Jytte tager pengekassen og
Egon Vilhelmsborg.
5. Evt. Intet.

Referat Steen 05.03.2018

