
Referat af bestyrelsesmøde 5.9.22

Til stede:
Gorm, Karsten, Thomas, Peter, Bitten, Holger, Henning, Susanne (referent)

Afbud:
Asger, Jette

Punkt 1. Godkendelse af referatet af 9. 8.22
Der kom et forslag om mulighed for støttemedlemskab i foreningen, Gorm arbejder videre
med dette

Punkt 2. Thomas har ordet
Arbejder på et nyt projekt under mænds sundhed. Et 12 ugers forløb et par timer om ugen
for mænd 50+ med fysisk aktivitet og kost.

Thomas har ferie 29.9.-7.10.22

Punkt 3. Hvad sker der i vores Glas?
Henning orienterer, den ene ovn fungerer ikke, den anden kan ikke lukke låget.
Thomas kontakter Oldhøj mhp  reparationstilbud

Punkt 4. Økonomi
Foreningen har overført 5000kr til opstart af ny konto i keramik
Bitten har gennemgået skabe og der er flere, som efterfølgende har betalt årskontingent

Punkt 5. Keramik møde
På Keramikmøde onsdag deltager Gorm, Thomas og Susanne

Punkt 6. Vores nye tiltag – Mosaik og Kor, hvordan går det?
Ronkedorkor startet, der var 8 medlemmer, flere på vej. God start

Mosaik er startet med 5 kursister onsdag formiddag. Lokalet er meget lille, hvorfor det vil
blive undersøgt, om de evt. kan flytte til glaslokalet onsdag kl. 9-11.45

Punkt 7. Sommerudflugt til Mols.
Karsten ansvarlig for arrangement  i slutningen af maj start juni 2023

Punkt 8. Julefrokost
Vores husorkester foreslår at vi afholder julefrokost den 1.12.22
Asger ansvarlig for booking
Tilføjelse: Fritidscentret Skovvang er booket denne dag, men vi har i stedet reserveret
mandag, den 12.12.22 - så sæt allerede nu et kryds i kalenderen, nærmere info følger.

Punkt 9. Lånekontrakt
Musik har modtaget en Lånekontrakt fra kommunen på lån af lokale.
Lånekontrakten skal udfyldes og underskrives, da lokalerne benyttes efter kl. 15



Punkt 10. Eventuelt
● Bestyrelsesmøde afholdes for fremtiden mandage kl. 9-11
● Det er ikke muligt at købe træ til hjemmebrug
● Blå dør til gården har stået åben, når knivklubben er mødt ind. Måske problem med

at den ikke lukker helt til, Holger kigger på, om der kan gøres noget for at bedre
dette.


