Referat af bestyrelsesmøde 30. september 2014 i klublokalet.
Til stede: Karen, Jytte, Alice, Leif, Egon, Knud, Steen
0. Justering af dagsorden.
Nyt pkt. 9: Møde med rådmanden.
1. Valg af mødeleder.
Jytte vil gerne være mødeleder – også fremover.
2. Godkendelse af referater fra 18. aug. samt referater fra ekstraordinære møder
vedr. Målets efterfølger.
Karen har haft møde med Eddie, og der indkaldes snarest til opstarts-/redaktionsmøde.
Referater godkendt.
3. Nyt fra Hovedbestyrelsesmødet 25.09.14.
Karen refererede: Der er lavet ny forretningsorden for afdelingerne. Læs i øvrigt notat fra
HB mødet, som Karen har rundsendt til best. medlemmerne.
4. Evaluering af sæsonstart efterår 2014.
a. Der er 306 medlemmer, 4 passive.
b. Det ser pænt ud med at bemande mad- og kaffehold.
c. Vi får ikke tilskud til de 16.000 kr., vi betaler i leje for Café Opstairs. Rådmanden /
forvaltningen forhøres om mulighederne for at vi kan få et tilskud fra kommunen.
d. Vi har fundet en livredder, en lærerstud.
5. Evaluering af efterårets vandretur 25.09.14 til Kalø.
85 deltagere i flot vejr og dejlig natur ved Kalø. Vi ”mistede” en person – uden uheld.
Proceduren for at holde sammen på grupperne strammes op. Fremtidige forårs- og
efterårsture placeres på hhv. tirsdage og torsdage.
6. Foredragseftermiddag 28.10.2014.
a. Vi tager fat i de folk, der står for det praktiske: Hanne P, Rie J, Jørgen og Bent A.
Sangbøger: Hans.
b. Foredrag ved Jesper Friis Mortensen: Fysisk aktivitet for veteraner (Fup, fakta og myter
om ældreidræt).
7. Bowling 13.11.14
Arrangementet på plads. Deltagerbetaling 50 kr. Gunnar laver gymnastik hjemme!
8. Julearrangementet 09.12.14.
Lokale, musik og mad er på plads. Skal der findes en bordformand ved reservation? Max.
150 deltagere á 150 kr. Opfordring til at komme med festlige indslag.
9. Rådmandens besøg 11.11.14
Invitation med dagsorden tilsendes rådmand Rabih Azah-Ahmad. Et bord reserveres.
10. Evt. Intet.
Referat Steen, 01.10.2014.

