Referat af bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 i klublokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. pkt.5 g kommende best.møder.
1. Referat fra 08.08.16 godkendt
2. Siden sidst
a. Hovedbestyrelsen. Der var nu og fremover 2 deltagere fra hver afd. Karen orienterede
fra mødet: VSK Aarhus er navnet på fodboldsammenslutningen. Knud er blevet hyret til
at hjælpe de afd., der har hjælp behov med hjemmesiden. Der blev luftet planer om at
udvide/tilbygge et 50m svømmebassin.
b. Målet. Vi vil gerne sikre os, at billedmaterialet i Målet ikke bliver forvrænget. Antallet af
trykte blade nedsættes med 100 stk. Økonomi: fremover betaler vi ¾ af udgifterne,
Bakkenisterne den sidste fjerdedel. Hvis andre afd. vil have en artikel koster det 200 kr.
pr. side.
c. Vandretur 27.09.16. Der var 95 tilmeldte til en flot og vellykket tur til Tinnet krat og
Rørbæk sø. Tilmelding er fremover bindende og betales ikke tilbage ved fravær.
3. Organisation
a. Vi er kommet fint fra start, alle er glade og der er stort fremmøde.
b. Økonomi. 5 manglende kontingentbetalinger, hvoraf 3 endnu ikke har fået girokortet. Vi
har en sund økonomi.
c. Antal medlemmer: 299 tirsdag og torsdag, 7 kun om torsdagen, 5 hvilende og 2 på
venteliste. Tlf/mobil lister er på vej.
d. Der mangler madhold i uge 42, kaffelisten er ok. Nøgle til kontoret Upstairs opbevares
fremover i en nøgleboks. Knud. Viften er repareret; tændes med forsigtighed!
e. Aflysninger: 18.10. kan vi benytte Hal 1 og 2 samt 2 gym.sale og svøm (Hal 4 aflyses).
27.10. har vi kun Hal 2.
f. Vi har fået fast livredder, hun er startet.
4. Kommende arrangementer før jul
a. Foredragseftermiddag i Syrensalen 1. november. 50 kr. Kl. 13-14 sang, 14-15
foredrag ved Lotte? Aftaler med borddækning og bar klarer Leif. Wienerbrød købes af
Alice. Kaffe Alice og Jytte.
b. Bowling 10. november er på plads Egon
c. Julefrokost 13. december: Personale er skaffet Jytte. Mad leveres af Lotte Leif, musik
ok, gaver til lotteri efterlyses, toastmaster Ole Juul og Tonny spørges. Deadline tilmelding torsdag 01.12.
5. Arrangementer efter jul
a. Foredrag og øvelser med stavgymnastik v. Margrethe Neergaard tors. 09.02.17, kl. 1213 foredrag, kl. 13.15-14.15 stavgymnastik Jytte
b. Generalforsamling. Intet nyt.
c. Skovbakkens 90 års fødselsdag 22. april 2017: Veteranerne deltager som én flok.
d. Afslutningsudflugt og vandretur i maj 2017 går til Silkeborg med sejltur og vandring
Karen, Knud, Steen
e. DAI arrangement fx 28.03.17

f. Hjertestarterkursus arrangeres en tirsdag i januar Karen
g. Kommende best.møder: 17/1, 21/2, 4/4 - 2017.
6. Evt. Intet.

Referat Steen 05.10.2016

