Referat af bestyrelsesmøde 8. august 2016 hos Leif
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Godkendt
1. Efterår 2016
a. Vandreturen tir. 27. sept. går fra Skjern å og Gudenåens kilder til Rørbæk sø. Pris 50,b. Bowling tor. 10. nov. kl. 12-14. Pris 50,c. Julefest tir. 13. dec. Musik er bestilt 2-3 timer. Medhjælp er varskoet. Pris 150,- med ca. 150
deltagere. Start tilmelding tir. 1/11, sidste tilmelding 29/11.
Sidste idrætsdag tor. 15/12 og første gang tir. 3/1, 2017.
d. Bestyrelsesmøder i efteråret: 8/8 hos Leif, tir. 4/10 kl. 13, tir. 15/11 kl. 13.
e. Sangeftermiddag og foredrag ved diætist Lotte Fisker tir. 1/11.
Der efterspørges interesse for hjertestarterkursus.
I samarbejde med DAI workshop med bl.a. Margrethe Neergaard (stavgymnastik) tor. 9/2-17?
Seniormesse: Vi kan ikke se os i den sammenhæng, da vi har lukket for medlemstilgang.
Forår 2017
f. Generalforsamling tir. 14/3. På valg er Jytte, Leif og Knud.
g. Vi indhenter oplysninger om Skovbakkens 90 års dag 22.04.17
hi. Forårets vandretur og udflugt slås sammen. Følgende forslag arbejdes der videre med:
Silkeborg m. sejltur og vandretur Knud, Fuglsø Karen, Brunkulslejerne + japanske have Steen
j. Vilhelmsborg tir. 1/8.
k. Udsættes.
2. Organisation
ab. Medlemstal pr. 8/8 er 286 samt ca. 9 fra torsdagsholdet, der nu også må komme om tirsdagen.
Gammel venteliste er på 8, der må komme om torsdagen. Fremtidige henvendelser sættes på en
ny venteliste, og de får besked, når der er plads.
c. Velkomsthilsen til nye medlemmer ajourføres og lægges på hjemmesiden Knud.
d. Cafe Upstairs: Der er kun madhold til de to første tirsdage. Kaffelisten laves af Alice. Der
rykkes for dør til det lille lokale.
e. Målet: Redaktionsmøde 9/8. Vi skal blive bedre til at inddrive betaling (halvårsvis) for bladet hos
de andre afdelinger.
f. Gunnar tager en sæson mere. Leif reserverer diverse lokaler. Vi har to livreddere plus et par i
reserve.
3. Diverse
a. Referat fra sidste best.møde godkendt
b. Karen refererede kort fra rep.mødet, bl.a. at der er 4600 medl. I Skovbakken.
c. Forårets vandretur var vellykket.

d. Årets busrejse var vellykket.
e. Vilhelmsborg var vellykket.
f. Sommeraktiviteterne er igen blevet gennemført.

Referat Steen 14.08.2016

