Referat af bestyrelsesmøde 5. april 2016 i klublokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Dagsorden godkendt
1. Godkendelse af referater fra Best.mø. 25.02.16 og Generalf. 15.03.16 samt orientering HB
Referater godkendt. Karen orienterede fra HB, se evt. notat derfra.
2. Kommende arrangementer
a. Poul Krebs klarer sig med Ole V’s anlæg. Der er flasker til PK og OV. Ca. 130 tilmeldte.
b. Forårsvandretur 28.04.16, her er alt på plads.
c. Udflugt til Den Gl By 10.05.16 Der er styr på adgangslister. Vi mødes ved hovedindgangen. Max
150 deltagere. Sidste tilmelding 26.04.
d. DAI-Veterantræf 11.05.16. Thomas A, DAI laver indbydelse 9:30-15:30; vi videresender til VRI.
Karen savner hurtige tilbagemeldinger fra IH ved praktiske forespørgsler!! Jytte, Alice, Leif evt. et
par stykker mere står for kaffe formiddag og eftermiddag samt frokostsandwich. Margeritsalen
lejes.
e. Veteranernes bustur. Intet nyt.
f. Sommeraktiviteter. Vera står for vandring i Risskov. Karsten for sommervolley og Martin for
sommer badminton.
g. Wilhelmsborg 02.08.16. Hair 19:30. Pris 230 kr. Sidste tilmelding 26.04.
3. Fastlæggelse af møder og arrangementer resten af 2016
Sidste idrætsdag tir. 17.05.
Best.møde man. 08.08.
Første idrætsdag tor. 01.09.
Vandretur tir. 27.09.
Sangeftermiddag tir. 25.10.
Bowling tor. 17.11.
Julefrokost tir. 13.12.
4. Organisation
a. Girokort skrevet og udlevering sat i værk. Evt. adresse- og tlf.ændringer meddeles Jytte. Fuldt
medlemskab koster 600 kr. Gælder også for torsdagsfolkene, selv om der indtil videre ikke er
plads til dem om tirsdagen. Passivt medlemskab koster 100 kr. Alle, der melder sig ud, tilbydes
passivt medlemskab.
b. Medlemstilskud fra AAK. Vi indsender en ansøgning.
5. Evt.
- Skolekredsen for Idrætshøjskolen er en forening, som bestyrelsen ikke er bekendt med. Karen
undersøger om vi skal være medlem eller om vi måske allerede er det.
- Henvendelse fra Medie- og Journalist Højskolen om vi vil stille med nogle personer for interview.
Karen spørger en række udvalgte medlemmer.

- Der efterlyses ny lås til vores boldskab (volley, badm., petanque etc.) Karen arbejder videre med
sagen.
- Der ønskes et antal øl/vand glas til Upstairs. Knud køber.
- Der laves en aftale med Inger A om et honorar for hendes store hjælp Upstairs m.m.
- Der etableres rengøringshold 2 gange årligt Upstairs.

Referat Steen, 07.04.2016

