Referat af bestyrelsesmøde den 5. august 2015.
Dagsorden:
0. Evt. justering af dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 14.04.15
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

KORT om arrangementer siden sidst:
Forårsvandretur 28.04.15 (Steen m.fl.)
Repræsentantskabsmøde i Skovbakken 05.05.15 (Karen)
Jubilæumsfest 12.05.15 (Steen, Knud, Leif med flere)
Årets sommerbustur til Harzen 31. maj til 04.06.15 (Steen)
Sommeraktiviteterne badminton, gymnastik, vandreture og volley.
Vilhelmsborg 04.08.15 (Alice)

3.
a.
b.
c.
d.

Organisation:
Medlemstal pr. 31. juli.2015 (Leif og Jytte)
Venteliste medbringes (Leif, Jytte og Karen)
Nye medlemmer og en evt. velkomsthilsen på papir eller hjemmesiden
Cafe Upstairs: Madhold (Jytte), Kaffelister (Alice), Fotos på væggen (hvem hænger op?),
hængepartier med køleskab og afregning med Kloster? (Leif)
e. Målet – hvad gør vi efter 2015?

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fastlæggelse af efterårets arrangementer & tovholdere:
Besøg af rådkvinde Jette Skive med følge 08.09 (Karen)
Vandretur til Dollerup Bakker i september (Karen)
Foredrags- eller sangeftermiddag i okt.(Leif og Karen)
Bowling i november (Egon)
Julefrokost i december (Leif, Egon m. fl.)
Efterårets bestyrelsesmøder – husk kalender!

5. Spørgeskema – udformning og bearbejdning (Karen og Knud m. fl.)
6. Livredder(e) næste sæson (Leif)
7. Hjertestarterkursus i efteråret.
8. Orientering vedr. gå-hold (Karen)
9. Forslag om juletur til Lübeck nov/dec.
10. Evt.

Til stede var:
Karen, Jytte, Leif, Alice, Egon og Knud (referent).
Referat:
Ad 0. Ingen justering nødvendig.
Ad 1. Punktet hedder fremover "Godkendelse og opfølgning af sidste referat". Ellers ingen
kommentarer.
Ad 2a. Forårsvandretur. Alt gik godt, intet at bemærke.
Ad 2b. Karen refererede kort om Repræsentantskabsmøde i Skovbakken. Karen modtog pokal
for "God Networking". Volley afdelingen har økonomiske problemer. Ellers som det plejer at være.
Ad 2c. Det var et fint jubilæum, stor ros til alle de involverede, særlig borddækningsholdet.
Ad 2d. God tur til Harzen, gennemgang ved minen og grænsemuseet var måske lidt for lange,
hvilket gav lidt mindre tid i byerne.
Ad 2e. Fin gang i sommeraktiviteterne. Badminton spiller også i august.
Ad 2f. Vilhelmsborg. Man blev lidt våde, men det var en god forestilling.

Ad 3a og b. Vi er nu 288 aktive medlemmer og 5 passive. 16 personer fra ventelisten optages i
foreningen, nogle af dem kun om torsdagen. De resterende på ventelisten videreføres og nye
interesserede kommer på venteliste. Jytte, Karen og Knud giver besked til de heldige.
Ad 3c. Knud fremstiller 20 stk. " Velkomsthilsener", der medbringes 1. september.
Ad 3d. Det er kun den trofaste garde, der indtil nu har skrevet sig på "Madlisten". Karen efterlyser
folk til madhold på første træningsdag.
Alice har "kaffelisten" klar.
Leif beder Bent Andersen om at hænge billederne op i Upstairs.
Betaling for Upstairs udestår, vi afventer.
Knud bestiller 3 ekstra hylder til køleskabet i Upstairs.
Ad 3e. Bent anmodes om at finde en ny trykker til Målet.

Ad 4a. Besøg af Jette Skive. Hal 1 er optaget, vi får hal 2 og 3. Lars arbejder på, at vi kan få hal 2
fra kl. 10:30.
Karen sender tidsplan til Jette.
Ad 4b. Vandreturen bliver tirsdag den 29. september. Karen med hold har været ude og prøve to
gode ture, men de skal lige testes igen. På spørgsmålet om vi skulle have kaffe og kage på kro, blev
vi enige om at droppe dette, og klare kaffen og kagen på sædvanlig vis. Pris for turen kr. 75.00.
Ad 4c. Sangeftermiddag bliver den 20. oktober.
Ad 4d. Bowling bliver i november, enten torsdag den 12. eller torsdag den 19. november. Egon
vender tilbage med endelig dato.
Ad 4e. Julefrokosten bliver tirsdag den 8. december. Syrensalen er bestilt og kan tage 150
personer, så tilmeldingen sker efter "først til mølle", og skulle det vise sig, at der bliver meget
større tilslutning, kan vi leje Margeritsalensalen.
Vores sædvanlige madleverandør er desværre bortrejst. Vi vil forsøge at få Lotte og Lene til at
sørge for sild, brød, salater, brie og risalamande og få Lystrup Slagter til at levere resten. Leif
undersøger.
Ad 4f. Næste bestyrelsesmøder bliver 6. oktober og 10. november.

Ad 5. Spørgeskemaet blev gennemgået og der laves lidt ændringer. Knud sender oplæg til nyt
skema.

Ad 6. Livredder. Endnu ingen permanent løsning. Vi satser på Jim Plat og venter på, at Per får
taget prøven. Leif følger op.

Ad 7. Hjertestarterkursus. Der skal tilbydes nyt kursus i efteråret, primært for folk der ikke før
har deltaget. Vi ønsker at benytte DAI og Karen tager kontakt til Thomas Ahrentz for datoer.

Ad 8. "Gå hold". Kommunen ønsker at starte "Gå hold" for de ældre på plejehjem og Vera og
Karen har deltaget i møde, Rie Froberg har meldt sig. Der foretages en test på 13 uger à en time.

Ad 9. Juletur til Lübeck. Steen og Karin har lavet forslag til juletur fra den 30. november til den 2.
december (2 overnatninger). God ide de skal køre videre med. Tilmelding skal starte den 6.
oktober, og Karen tager fat i Steen omkring det praktiske, pris, brochure og andet.

Ad 10. Intet.

