Bestyrelsesmøde 12. januar 2017
Tilstede:
Kate
Louise
Tove
Gitte
Bibi
Dagsorden:
1. Jørgen træder ud af bestyrelsen samt om konstituering
2. Hvad, hvor, hvem og hvordan gør vi fremover
3. Der mangler bilag til regnskabet
4. Skriv vedr. foreningsdagen
5. Referater
6. Opstillere til den kommende bestyrelse
7. Evt.
1. Jørgen har meddelt at han ønsker at udtræde fra bestyrelsen, hvilet gør at Bibi træder ind
på hans plads.
Efterfølgende om konstituering, så bestyrelsen fremover ser således ud
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Der bliver lavet skriv til hjemmeside vedr. ændringerne, disse vil komme på hjemmesiden
fredag den 13.1 hvor der vil linkes til via Facebook
Som kontaktpersoner til div. udvalg er der ændret til følgende:
Udstillingsudvalg – Bibi
MB udvalg – Gitte
Hjemmeside - Louise

2. Der aftales fysisk møde lørdag den 21. januar i Hammel, da der er brug for at få aftaler og
samarbejde til at fungerer og finde os til rette med den nye opgaver og rammer.
Gitte sender adresse via mail.
3. Kate mangler stadig bilag for at kunne gøre regnskabet 2016 færdig, der er deadline den
25. januar og der tages ikke imod bilag efterfølgende.

4. Jørgen sender oplæg til Gitte som arbejder videre med skriv vedr. den kommende
foreningsdag den 5. marts 2017.
Der arbejdes videre på materialet, når vi mødes den 21. januar
5. Jørgen ligger de referater op på hjemmesiden som er godkendt, de bliver lagt op i den
kommende weekend.
Tove sørger for at rundsende de referater som endnu ikke er godkendt, så vi kan få alt på
plads og på vores hjemmeside.
Fremover starter alle bestyrelsesmøder med at referatet fra sidst godkendes, inden vi kan
gå til punkt 2.
6. Louise laver skriv til info, om at alle som ønsker at stille op til den kommende bestyrelse,
skal lave et skriv om dem selv på max 500 tegn som kan sendes ud sammen med materiale
og stemmeseddel til den kommende generalforsamling.
7. Under dette punkt kontaktede vi Jørgen efter aftale, for at få overleverede vigtig viden og
få aftaler i hus om hvordan overtagelse skal foregå på bedste vis.
Der ud over fortalte Jørgen også, hvor han meget gerne hjælper i klubben fremover, hvilket
vi har takket ja det.
Referat er skrevet af Bibi Lindschouw

