Risskov den 22-10-2014

Referat af bestyrelsesmøde den 21. oktober 2014.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Evt. justering af dagsorden, valg af mødeleder
Godkendelse af referat fra 30.09.14
Status vedr. medlemsregistrering (Jytte og Leif)
Kort check på:
Sang- og foredragseftermiddag (Karen)
Bowling (Egon og Karen)
Møde med rådmand (Karen)
Julefrokost ( Knud har genial ide til bordreservation) m.m.

5. Forårssæson 2015:
Sæsonstart 06.01.15
Generalforsamling i marts
Forårets vandretur 28. april eller 5. maj?
Forårs og jubilæumsfest 12. maj
”Steens tur til udlandet”
Bestyrelsesmøder i foråret.
6. DGI tilbud.
7. "Målet".
8. Eventuelt.
Til stede var:
Karen, Jytte, Leif, Alice, Egon og Knud (referent).
Referat:
Ad 1. Dagsordenen blev justeret til ovenstående, og Jytte blev mødeleder.

Ad 2. Under punkt 4 havde Jytte følgende kommentarer: Hun var ikke refereret korrekt, idet det
hun havde sagt var, at de penge Skovbakken fik i forbindelse med DHL skulle selvfølgelig gå til

Skovbakkens håndbold-ungdom. Derimod er det sådan at hvis, vi bliver bedt om at hjælpe SK
Aarhus med deres hjemmekampe, kunne disse penge evt. gå til Up Stairs.
Ellers ingen kommentarer til referatet.
Pkt. 2 er stadig refereret forkert. Jeg har aldrig sagt hverken på det sidste og ej heller på det
foregående møde, at de penge Skovbakken fik i forbindelse med DHL skulle gå til andet end
Skovbakkens håndbold-ungdom. Det er stadig hvis, og det bliver vi nok ikke, vi bliver bedt om at
hjælpe SK Aarhus med deres hjemmekampe, at disse penge skulle gå til Up Stairs.

Ad 3. Vi er nu 293 aktive og 8 passive medlemmer.
Der opstod en debat om, der var lukket for tilmelding om torsdagen. Konklusionen blev, at
der stadig kan optages medlemmer om torsdagen. De vil så være kontingent frie frem til januar,
hvor det vurderes, om de kan blive fuldgyldige medlemmer, eller de fortsat kun må komme om
torsdagen. I begge tilfælde betaler de kr. 300,00 for resten af sæsonen.

Ad 4. Sang og foredragseftermiddag: Der nu ca. 140 tilmeldte. Idrætssamvirket vil give et
tilskud på kr. 3000,00 til arrangementet, og sender evt. en observatør. Der indkøbes rødvin til
Helen. Lars har lovet at optage video af foredraget. Alice sørger for kage.
Bowling: Tilmeldingslister er klar, og tilmelding starter på tirsdag.
Møde med rådmand: Karens oplæg til skrivelse til rådmanden blev godkendt med små rettelser.
Julefrokost: Knud gennemgik oplæg til bordreservation, og med diverse tilpasninger blev vi enige
om at prøve det i år. (Tilpasset oplæg vedlagt.) Der var styr på alle øvrige aktiviteter, og Karen
tager "drejebogen" med til næste møde. Tilmelding starter efter Bowling. Pris kr. 150,00.

Ad 5. Forårsæsonen starter tirsdag den 6. januar.
Sang og foredragseftermiddag vil vi forsøge at afholde tirsdag den 3. februar med temaet "Sund
kost for seniorer". Leif tjekker med foredragsholderen.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 17. marts.
Vandretur bliver tirsdag den 28. april.
Jubilæumsfest afholdes tirsdag den 12. maj. Steen indkalder snart til første møde i festudvalget, og
den resterende bestyrelse er klar til at hjælpe i forbindelse med tilrettelæggelsen af festen.

Busturen går til Harzen og bliver fra søndag den 31. maj til torsdag den 4. juni. Tilmelding starter
efter nytår.
Der blev aftalt følgende bestyrelsesmøder i foråret: 13. januar, 24. februar og 14. april.
Ad 6. DGI har sendt tilbud på "Konference med fokus på en ny, sund og motionsorienteret
målgruppe". Karen deltager. Er der andre fra bestyrelsen, der ønsker at deltage så meld ind. Karen
vil på tirsdag informere medlemmerne om tilbuddet.

Ad 7. Gruppen omkring en videreførelse af "Målet" holder møde på mandag.

Ad 8. Nogle medlemmer havde spurgt, om det var muligt også at benytte svømmehallen om
torsdagen. Leif tjekker om vi kan benytte svømmehallen denne dag.
Karen har fået tilbud om instruktion i "Knibeøvelser" for mænd og damer. Vi takker pænt nej.
Alice har hørt, at man allerede nu kan bestille billetter til Vilhelmsborg. Vi venter, til vi kommer
tættere på.
Der blev efterlyst flere hylder til køleskabet. Alice tager en hylde med og tjekker, om vi kan købe
nogle hos Repart Åbyhøj.

Knud.

