Referat bestyrelsesmøde d 24/01 2019
Til stede:
Diana, Jacob, Torben, Hanne, Kjeld, Susanne, Tordis og Linda.
1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat.
2. Bankovagtplansproblemer:
a. Stine vil gerne stoppe med bankovagt
b. Torben er væk til april
c. …
d. Ideer til mulige bankovagter, skal ringes op og spørges eller man tropper op
i. Peter og Birgitte Junkersen (Diana)
ii. Vibeke
iii. Grethe og Ole (Diana)
iv. Dorthe (Susanne spørger)
v. Flemming (Susanne)
vi. Inger mortensen
vii. Niels drivsholm
viii. Rene houbak
e. Plakater til generalforsamlingen
3. Kommunikation i hele foreningen, og mellem udvalg og bestyrelse
a. Gammelt fastnettlf nr – nye visitkort med hjemmeside, logo, kontakt nummer,
mail, evt facebook. Evt adresse på forsamlingshus
b. Susanne tovholder, Torben hjælper
4. Torsdags-Klubben – det skal lægges op til klubben om de vil være en del af foreningen
eller ej. Hvis de bliver skal der være styr på hvordan pengene placeres, penge bevilliges
etc. Evt kasserapport. Behøver ikke være udførligt regnskab. Hvis de vil blive kan
foreningen hjælpe med lokale, foreningen har alkoholbevilling og foreningen kan
hjælpe med mange ting. Hvis de melder sig fra skal de lave nye vedtægter, der skal
søges alkoholbevilling og der skal ’åbnes’ op. Linda vil tage det op med klubben.
5. Rengøring –
a. Der skal udfærdiges en plan for hvad der ønskes rengjort og hvor ofte. ROV
udvalg laver liste.
b. Enrico kontaktes for at høre om han vil fortsætte med tjansen . Stine/Diana
6. Skolens lukning
a. Arbejdsgruppen overtager. Har møde torsdag d 30/1 med kommunens
repræsentanter.
7. Landbonord mandag 11 februar kl 17-21. Tilmelding senest 7 feb på
www.landbonord.dk
8. Nedrivningspulje – nok ikke relevant for skolen
9. PR-person som kan stå for at kontakte lokalpressen. Hanne vil skrive en kort notits når
der er arrangementer og sende til
a. Kirsten Hyldgaard Olsen, løkken folkeblad
b. Flaskeposten
c. …
10. julefrokost arrangement.
a. Tilmelding til diana.

b. Diana skaffer tapas og is og brød
c. Torben står for musik
d. Holdes i forsamlingshuset.
11. Generalforsamling 21 februar 2019 19.30 i forsamlingshuset
a. Annonceres i lokalavisen (Hanne)
b. Skrives på opslagstavlerne (Diana og Tordis)
c. Indkaldelse sendes til hanne som får den videre til lokalavis
d. Susanne skaffer kagemand
e. Linda putter dagsorden på facebook

