Referat af bestyrelsesmøde 13. august 2018 hos Leif
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen samt Lene Christensen som gæst
0. Justering af dagsorden
Tilføjelser, som det fremgår af dagsordenen
1. Godkendelse af referat 12. apr. 2018
a. Godkendt med opklarende spørgsmål.
b. Lenes input: De 3 minutters løb suppleres med elastikøvelser o.lign. Vi forhører, om der
skulle være et ledigt skab til Lenes rekvisitter; gerne på gangen ned til Hal 1.
Evt. vikar for Lene. Kirsten Gye spørges.
Vi må gerne ringe til Lene, hvis Gunnar bliver fraværende.
I uge 7 holdes bedsteforældredag i Springcentret 9:30-10:45; derefter går vi i Hal 1.
Tak til Lene fordi hun ville komme.
2. Siden sidst
a. Vandreturen til Rebild Bakker 24. apr. blev en god tur trods køligt vejr.
b. Repræsentantskabsmødet 8. maj: Kun få afd. var mødt. Forslag til ny struktur, se pkt. d.
c. Udflugten til Kongernes Jelling 15. maj var et godt arrangement og frokosten flot.
d. Fra HB-mødet: Hjemmesiden omarbejdes; kan evt. koste afd. lidt. Volley afd.’s gæld
blev igen drøftet (afdragsordning?). For at få flere til at komme til rep.mødet foreslås det,
at alle afd. holder bestyrelsesmøde samme dag som rep.mødet.
e. Sommerens aktiviteter: Veras vandringer i Risskoven havde færre deltagere i alt, men
flere på ’snegleholdet’. Volley på græs havde stor tilslutning med omk. 20 pr. gang.
Badminton har også været i gang.
f. Vilhelmsborg 7. aug. havde fin aften i dejligt sommervejr.
3. Organisation
a. 300 betalende medlemmer; men tallet skal kontrolleres, da det ikke stemmer med
nedenstående tal.
b. Jytte oplyser: 289 tirs. og tors., 22 kun tors., 13 hvilende/passive og 16 på ventelisten.
Vi supplerer op til 300 medlemmer tirs. og tors. Ventelisten åbnes igen.
c. Pt. kun én kendt aflysning d. 20. sept. Fordeling af omklædningsrum justeres atter af
Knud.
d. Der åbnes op for nye mad- og kaffelister. Det præciseres, at et madhold består af 5-6
pers., et kaffehold 2 pers. Rengøring af Upstairs påtager Alice, Jytte, Tutter og Leif sig
af.
e. Deadline for Målet ons. 15. aug.
f. Fordi vi tilfældigvis spiller volley, skal vi ikke betale til DVF. Fremover indberetter vi det
totale antal medlemmer og kun det til CFR.
g. Vi har fra kommunen modtaget et tilskud på kr. 18.711.
4. Kommende arrangementer
a. Efterårs vandreturen 20. sept. går til Norddjursland (Bønnerup). Afg. 8:30, hjemme ca.
16.
b. Sangeftermiddag 23. okt. med foredrag af Helle Bak om Rude Strands tilbud til ældre.
c. Bowling 15. nov.
d. Julefest tirs. 11. dec.
e. Testdag tirs. 20. nov.
f. Veteranernes 25-års jubilæum foreslås afholdt 16. maj 2020. Om der blev aftalt
yderligere, falder det uden for dette referat, da referenten forlod mødet.
5. Evt.
Intet.
Referat Steen 15.08.2018

