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Dagsorden bestyrelsesmøde
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
2) Økonomi
3) Siden sidst
4) Kommende arrangementer
5) Evt.

Referat
Dato: 26. Jan 2016
Til stede: Gert, Lars, Iben, Anne, Karina
Næste møde: Konstituerende møde efter generalforsamlingen. Holdes på selve aftenen.
1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
2) Økonomi
Der er ikke mange penge i kassen, men kontingentet fra byen kommer her nu. Husk at det
er sat op til 300 kr. pr. Husstand.
Der skal betales forsikring, ca. 4000 kr.
Der er penge på vej fra Go on.
Der er revy, så det skulle gerne give et pænt overskud.
Men burde have en pris for børnefødselsdag, eller andet hvor man kun lejer det nogle timer,
specielt i hverdagene. Det kunne være 100-150 kr. i timen. Det skal nok kun være søndagtorsdag. Dette skulle måske tages op på generalforsamlingen.
3) Siden sidst
Julefrokost, vi har fået stor ros og den gav overskud, slag på tasken ca. 8000 kr.
Torsdagsbar i december med Michael Græm som bartender, det var succes.
4) Kommende arrangementer
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Torsdagsbar 4. Feb. Vinsmagning.
Generalforsamling 11. Feb
Kl. 18, mad.
Kl. 19.30 generalforsamling.
Hvem er på valg:
Lars (genopstiller ikke)
Birgitte (genopstiller ikke)
Gert (genopstiller ikke)
Der skal vælges mindst 4.
Der er også 2 suppleanter på valg.
Vi spørger Henrik og der er andre på tale.
Fællesspisning: 18. Feb – Jytte laver mad, der mangler folk der skal hjælpe.
4. marts: Revy (generalprøve) med let spisning (75 kr.) – hvem laver mad?
5. marts: Revy Kate Lagoni laver mad (250 kr.).
5) Evt.
Man kunne sørge for at sætte skilte op i lygtepælene hele vejen igennem byen med reklame
for et specifikt arrangement. Skilteloven skal dog lige tjekkes og der skal søges tilladelse.
Det kunne være en fordel med en hoveddør med en kode, i stedet for en nøgle, således at
det er lettere at leje huset.
Lars og Birgitte sørger for regnskab inden generalforsamlingen.

