3/4 2016
Bestyrelsesmøde afholdt den 30/3 2016 hos Uffe

Referat
Fremmødt: Cort, Michael, Uffe, Søren, Rud, Monika og Niels
Afbud: Birger, Henrik og Poul

1. Godkendelse af dagsorden
- Dagsorden blev godkendt med lidt rettelser.
2. Siden sidst.
- Auktionen Niels har lavet en blanket til kassen når der afholdes auktion.
-

Krüll billeder. Billederne skal hentes.

-

Plejehjemmet.
Vi har fået lov til at låne lokaler hos dem.
Søren og Niels skal have et møde med dem inden vi indleder evt. endelig aftale.
Søren og Niels evt. Uffe får et møde i stand, hvor de sidste detaljer kommer på
plads.
Vores vedtægter er blevet godkendt af kommunen.
Vejle god messe med publikumsrekord.
Skive der var rigtig mange lods på auktion.

3. Økonomi
-

Poul var ikke til stede, oplys pr. mail.
Status på saldoen er kr. 52.675,-

4. Kommende A-møder
- 7/4 kommer ole fra Unimati i Randers og snakker om baggrunde filter og hvad der
til hører
- Maj er fast, men der er tale om at lave emner om, to emner er oppe at vende.
- D. 8/5 Har Uffe og Michael lavet en tur til Nordjylland.
- Sommerafslutningen bliver hos Ole i Unimati i Randers laves i samarbejde med
Randers og der bliver uddelt prøvemedlemsskaber.
5. Kommende B-møder
- Næste møde bliver d. 3/5 og afholdes muligvis ved Birger.
6. Fremtiden
-

Tur til Nordjylland søndag d. 8/5
Niels udarbejder materiale til turen sendes til Michael og Uffe
Jubilæet.
Vi aflyser da vi ikke har opbakning og hænder nok til at kunne gennemføre det.

Uffe, Monika og Niels vil dog prøve at lave et nød forslag.

7. Pause
8. Pr, Facebook og hjemmeside
- Kort gennem gang af vores mails.
- Ikke sket så meget.
- Søren laver nyhedsbrevet.
9. Opbevaring
- Vi skal se om det er muligt at finde et alternativ til opbevaring af vores ting, i det der
er nogle af dem der er ved at mugne grundet fugt.
Vores ting fylder ca. 4 europaler.
Skal have en føler i blandt vores medlemmer om der er nogle der evt. har plads til
det.
- Vi skal have lavet nogle flere nøgler til skabet.
10. Gennemgang af beslutninger
11. Evt.
-

Søs har lavet en artikel. Skal op på hjemmesiden og evt. ud sammen med et
nyhedsbrev.

