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Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2019.
Afbud fra Lynge Christensen.

Dagsorden:
1.

Konstituering efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen uændret – Med Lynge som suppleant, der inviteres med til møderne uden stemmeret.

2.

Medlemmer og økonomi.
Der er lige nu 97 betalende medlemmer og økonomien ser fin ud.
Du skal betale årskontingent, 1. gang du deltager.

3.

Nyt program 2019 og nye vedtægter.
Medsendes dette referat som bilag.

4.

Evaluering af generalforsamlingen.
Forløb fint – der var desværre ikke så mange medlemmer til stede.
Der var spørgsmål om flere »starthuller«. Jonny mødes med Jørn Klok for at
drøfte dette.
Spørgsmål om Mobile Pay blev drøftet.
Det er i øjeblikket for dyrt og kompliceret. Vi tager det op igen, hvis det bliver
forbedret.

5.

Vi har fået ny hjemmeside-redaktør – Frank Artved.
Vi siger tak til Kaj Krogstrup for veludført arbejde gennem mange år.
Vedtægter, årsprogram og referater samt indbydelser vil fremover være at
finde på hjemmesiden. Endvidere vil I løbende blive informeret via mails.

6.

Vedr. Måneds-spisninger i foråret.
Lige nu ved vi ingenting. På grund af renovering og nybyggeri er alt usikkert.
Vi er nødt til at afvente - men vi vil gerne informere løbende om, hvorvidt det
påvirker vore planer.

7.

Sange ved månedsspisninger.
Vil blive afprøvet – vi vil synge en sang hver gang.
Skulle nogle have kendskab til evt. sponsorer til Højskolesangbogen – hører vi
meget gerne derom.
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Vore udflugter i 2019 bliver således:
Mandag 17. juni: Gyttegaard. Mandag 9. september: Morsø.
Indbydelser følger.

9.

Evaluering af julefrokosten.
Forløb fint med 70 deltagere.
Vi bibeholder starttidspunket kl. 14.00 – så alle – også turneringsudvalget
kan nå at nette sig.

Godt nytår til alle
På vegne af bestyrelsen

Henning Damsgaard

