Bestyrelsesmøde den 13. juni. 2016
Tilstede Peter Uhrenholt, Marianne Averhoff, Anne Katrine Habekost, Inge Habekost
1. Godkendelse af referat: Godkendt
2. Status fra foreningskoordinatoren: Udkast til rygepolitik sendes ud. Møde i
skiltepulje, mail sendt ud. Boost af opslag på FB - opslag ang. byfestbemanding boostes
med 270 kr. Årshjul til facebookopdateringer udarbejdet. Dokument med oversigt over
infoskærme sendt ud, følges op på og genforhandles.
3. Bemanding byfest 2016: Der er begyndt at komme svar tilbage, og der er indkommet
3 i dag. Der kommer også nye til. Opfølgning til næste møde. Der kommer vagt på
skolegården. Der er nyt møde i byfestudvalget om ca 14 dage. Møde med Ugeavisen, så
der gives lidt reklame til alle i byen. Opdateret bemandingsplan sendes rundt til
udvalgene.
4. Ledergruppe næste år: Det bliver svært at finde nye. Måske vi har en til økonomidelen. Vi leder videre. Vi kan diskutere om der evt. skal aflønnes folk på posterne.
5. Status på økonomi: Ikke noget vi tidligere har haft på dagsordnen.Vi tjekker ikke op
på om der er store udgifter, men fremover tjekker til hvert bestyrelsesmøde kontoerne
via Lene Rasmussen DGI Køb kontorhænder. Marianne laver opfølgning til næste gang.
Regnskabet i dag: Indtægter 552.383,98 kr - Udgifter omkostninger 508.576,31kr
resultat er et overskud på 43.807,67kr
6. Udfordringer med døren: Vi håber døren fungerer nu, vi har haft besøg af
servicemanden gentagne gange, forhåbentlig uden beregning.
7. Ta ud avisen planlægges. Sidste års udgave er sendt til udvalgene, de bedes sendes
retur med rettelser til IH senest den 27. juni. Disse videresendes til Ugeavisen og den
rettede udgave sendes til udvalgene. Såfremt de har rettelser kommunikerer udvalgene
direkte med Ugeavisen. Vi udgiver Ta ud avisen den 9.august.
8. Evt. Marianne finder Dortes søster via Conventus og kontakter hende. Et æresmedlem
døde i sidste uge. Jette Nielsen. Der har været folk repræsenteret ved begravelsen.
Næste møde onsdag den 17. august kl 18. 00 hos Inge Der serveres lidt mad

