DAGSORDEN
BESTYRELSESMØDE
Dato: torsdag d. 30. maj 2016 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Torben F
Afbud: Lise – Vibeka A – Bette.
1.

Varme, Kaffe & The: Andreas

Er der punkter til evt.
• Hvem har punkter til evt. på forhånd? Sommerfest
( Sus)

2.

Lars

Opfølgning af punkter fra sidste møde
• Hvem har noget som de skulle følge op på?

3.

Lars

Meddelser, post og vigtig information
•
Formanden (Lars) punkter se neden for:
1. Ny årsplan for vores bestyrelses møder i 2016
ligger på OneDrive
2. Leje kontrakt lavet med Lisa. Kontrakt lægges i
onedrive .
3. Andre som har noget. intet

4.

Vibeke

Økonomistatus
• Konto/kommende udgifter. Ca 85000 på bogen –
men der kommer regning for pasbane mv på
40000. Dertil forventer vi overskud på påske og
pinse i størrelsesordenen 35000. Og der kommer
ca 75000 i tilskud fra kommune.
• Status på medlemsliste og Lisas orangebog? Orange
bog er tjekket, 4 opstalderer er ikke medlemmer.

5.

Alle

6.

Andreas

Nyt fra alle udvalg
• Hvem har noget? Sus :Kursus m Rasmus bliver
udsat.
Fibernet . Torben og Andreas har et max beløb på
20000 incl moms til Internet.
Andreas og Torben forhandler med fordeling m Lisa.
• Status

7.

Vibeke D

Strategi møde: Flyttes til 30 juni. Kl. 17-22

8.

Alle

Eventuelt
• Regionalt møde en aften evt 6 eller 8 september
( Lars og Torben arr. )
• Sommerfest d. 16 juni. Flyttes til 18 august.
• Hvordan annoncerer vi ved arr: Hjemmeside,
nyhedsmail og facebook. Samt på dør v Lisa.
• Bix: I Bixen bør som udgangspunkt ikke give
underskud i forbindelse m stævner mv.

9.

Lars

Opsamling fra mødet i dag
• Hvem har punkter de skal følge op på næste gang?
Fibernet. – Evaluering af Pinse.

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag d. 30. juni 2016 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Bette

