Referat af bestyrelsesmøde 11. april 2019 i Café Upstairs
Til stede: Karen, Jytte, Leif, Egon, Knud, Steen – Alice fra midt i mødet
0. Justering af dagsorden
Intet
1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 12.03.2019
Fra referatet: Bowling afholdes kommende sæson stadig på en torsdag. Herefter tages det
op, om bowling skal fortsætte. Julefrokosten fastholdes på tirsdage. Jørgen Bendixen har
overbragt en tak til bestyrelsen for vel udført arbejde.
Notat fra HB-mødet 07.03.19: Karen orienterede fra HB-mødet, bl.a. om Skovbakken
dagen. Se pkt. 4.
2. Kontingent, medlemmer, mobilpay, persondata, m.v.
Der er blevet 2 ledige pladser på tirsdagsholdet. Besættes først i den nye sæson. Der
gøres en indsats for at få udleveret de sidste girokort.
Det har været en langvarig og besværlig procedure at få Mobilpay, men nu skulle
oprettelsen være på vej. Vi skal også beslutte hvem fra bestyrelsen, der skal tegne
mobilkontoen
Vi skal forholde os til, om vi med vores medlemslister, foto m.v. overholder persondataloven. Knud udarbejder et oplæg til procedure.
Deadline Målet 15.04.
3. Kommende arrangementer
Vandreturen 30.04. er på plads. Steen køber wienerbrød
Afslutningsudflugten 14.05. annonceres. Sidste tilmelding 30.04.
Sommeraktiviteter: Badminton og volley kører sommeraktivitet. Petanque arbejder på også
at spille sommer… Vera starter gåture fra vandrehjemmet 21/5 kl. 10.
4. Skovbakkendag 04.05.2019
Simone fra udvalget vil komme en torsdag og bede om vores hjælp.
5. Skovbakkens repræsentantskabsmøde 15.05.2019
Alle er velkomne.
6. Jubi-udvalget
Udvalget består af Karen, Leif, Knud, Steen. Udvalget kan supplere sig med arbejdskraft
udefra efter behov.
Karen orienterede fra det første møde, bl.a. at hun har haft kontakt til Thomas Hartmann,
stand-up. Festen flyttes til tirsdag 12. maj 2020. Hele bestyrelsen skal modtage referat fra
udvalgsmøderne.
7. Vilhelmsborg
Alice arrangerer Vilhelmsborg tir. 6/8. Der opføres ”Fame”. Annonceres efter påske.
8. Kommende møder og arrangementer
Ny sæson starter tir. 3/9, vandretur tor. 26/9, bowling tor. 14/11, sang og foredrag tir. 29/10,
julefest tir. 10/12, nye år tir. 7/1-20.
9. Evt.
Knud foreslår, at vi gennemgår vores vedtægter for evt. justeringer. Han kommer med et
forslag.

Referat Steen 23.04.2019

