Referat af bestyrelsesmøde 21. februar 2017 i klublokalet
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Ok
1. Referatet fra 17. januar. Ad 3c) Henning har sørget for, at koden på nøgleboksen ikke
kan ændres af uvedkommende. Der laves en brugervejledning ang. Upstairs. Knud
2. Siden sidst
a. Hjertestarterkurset havde 18 tilfredse deltagere. Gentages efter behov.
b. Stavkursus, hvor Jytte gav udtryk for stor tilfredshed, både med teori- og aktivdelen.
Også tilfredshed fra Margrethe Neergaards side.
c. Besøg i springcentret havde 10-12 deltagere, der var tilfredse med aktiviteterne.
d. Henrik fra IHÅ har store forventninger om, at nybyggeriet vil give muligheder for udvidelse med nye aktiviteter.
Lene fra springcentret var på besøg/deltog ang. overtagelse af Gunnars timer om torsdagen med start 10:30 til gymnastik og kælderen. Slut 12:30. Opstart 7. sept. Lene er i
USA uge 41-42. Løn forhandles af Karen og Leif.
3. Organisation Generalforsamling 14.03.2017
a. Udkast tik beretning blev kommenteret, bl.a. om den årlige bustur.
b. Leif fremlagde regnskabet. Han tager kontakt til S&F for at høre, hvordan de offentlige
tilskud skal bogføres.
c. Edith Røhl ønsker ikke genvalg som revisor. Bestyrelsen foreslår Grethe Hansen til posten.
Jytte, Leif og Knud er på valg og er villige til genvalg.
d. Ingen indkomne forslag d.d.
e. Alle praktiske forhold som nævnt på dagsordenen er ok.
4. Kommende arrangementer
a. Steen gennemgik testdagens program.
b. Skovbakkens 90 års jubilæum fredag 21. april. Tilmelding fra 1. marts. Der har været
positive forespørgsler.
c. Afslutningsudflugten og vandretur. Knud orienterede om de aftaler, der er på plads. Tilmelding efter generalforsamlingen.
5. Evt.
Ventelisten. Der er 10 skrevet på, hvoraf de 6 må starte nu om torsdagen. De betaler 300
kr. frem til sommer, herefter almindelig kontingent på 600 kr. selvom de kun kan/må fortsætte om torsdagen.
Henrik Løvschall bliver 60 år. Der inviteres til reception.
Har svømmehal projektet været behandlet på HB? Karen
NB! Best.mødet 4. april flyttes til 6. april.

Referat Steen 25.02.2017

