Referat bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober 2018
kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Birthe Eisum, Niels Jørgensen, Henrik Fønns, Henrik Førby, Ulla Frost Nielsen,
Kristine Qvistgaard, Nils Høvring, Karin Lynggaard
Afbud: Linda Vognstrup
Godkendelse af referat fra 13. august 2018:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Siden sidst:
Niels Jørgensen ordner dørstopperen, der laves en lang krog så døren fastgøres i væggen
Punkterede ruder i sydsiden, Henrik Førby rykker Thisted kommune for svar og løsning
Opvaskemaskinen -skal svejses og håndtag monteres Henrik Førby ordner det – er ordnet
Scene -Niels Jørgensen tager kontakt til KLF66
Tagsten i sydvestlige hjørne -Henrik Fønns har kontaktet Poul Bak -er ordnet
Yderligere revnede tagsten og træværk der ikke har det godt- Kristine ser på det
Drypbakker til opvask -Kristine har indkøbt dem
”Uniformer” Lina og Karin ordner det snarest
Optællings og rengøringsdag -Karin arrangerede det 10. september – Ulla, Linda, Lisbeth og
Karin talte op og gjorde rent – det gentages som sædvanligt med jævne mellemrum
Medlemsdatabase – Karin og Birthe har telefonisk rykket en del medlemmer og dermed fået
indbetalinger og udmeldelser i orden.
Der er afholdt møder vedrørende kassererfunktionen med Torben Christensen, Nils, Birthe og
Peer, der arbejdes videre med tingene, Nils har meddelt, at han stopper som kasserer ved næste
generalforsamling.
Aktivitetsudvalget holdt møde den 10. september, der er særskilt referat herfra.
Der har siden sidst været afholdt koncert i fællesskab med KLF66 med BOB WAYNE.
Nyt fra kassereren:
Kassebeholdningen er
S-beviser
Legat-Bornerup
Suppeklub

kr. 211.000,kr. 64.000,kr. 18.000,kr. 6.000,-

De forskellige aktiviteter i sommerens løb har givet følgende resultater:
Sct. Hans
Jazz
Fiskeauktioner
Gospel
Bob Wayne

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

3.992,- - som deles med KLF66
1.663,22.243,1.450,425,- - som deles med KLF66

Arrangementerne er forløbet godt, vi havde en snak om omkostningsstyring m.m..

Persondatapolitik:
Birthe har lavet et flot udkast til persondatapolitik -det blev godkendt og lægges på hjemmesiden.

PLANLÆGNING:
Frivilligaften den 6. november: Ulla og Linda er tovholdere – vi hjælper alle til, nærmere om
mødetidspunkt fra tovholderne.
Arbejdsweekend fastsættes til 2. og evt. 3. februar 2019.
Juletræsfest søndag den 2. december – tovholdere Karin og Kristine – indkalder repræsentanter
fra de andre foreninger.
Forårskoncert 15. marts – tovholdere Karin og Linda
Faste aktiviteter:
Suppeklub – kører planmæssigt -Karin og Birthe
Strikkecafe – kører planmæssigt-Linda og Birthe
Læseklub kører planmæssigt – Karin og Maria
Der er kommet en henvendelse fra Per Thomsen KLF66 om evt. flere musikarrangementer – det
drøftes i aktivitetsudvalget.
Turnuskalendere for oktober og november blev godkendt.
NÆSTE MØDE – vi holder møde alene om bestyrelsesfunktioner/arbejdsfordeling torsdag
den 15. november KL. 17.30.
Referent
Karin Lynggaard
16. oktober 2018

