Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet
den 27. august 2020

Tilstede: Birgit, Christian, Else, Kenneth, Niels-Henning, Stig, Torben, Lone og Lene.
Afbud: Ingen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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03.
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05.

Lokalet.

06.

Køkken.

07.

Banko.

08.

Fest.

09.

Udflugter/arrangementer.

10.

Ferielotteri.

11.

Ekstern kommunikation.

12.

Næste møde.

13.

Eventuelt.

Referatet fra sidst blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden: Kenneth, fortalte om vores udflugt til Skjoldenæsholm. Det
var et vellykket arrangement og stor tilfredshed fra deltagerne.
Tak Kenneth.
Vi har fået grønt lys fra Vapnagård til at åbne op for aktiviteter i lokalet
igen. Kenneth har afleveret vores COVID 19 regler og talt med Anje
Holmstad.
Alle arrangementer bliver med tilmelding!
Klubben åbner for fredagsbar den 4.september. (IKKE MED BUFFET).
Kenneth opretter en begivenhed på FB, og giver besked videre til baren.
Antallet af tilmeldte kan variere, da ikke alle deltager alene, men med
familie eller nogen man har nære relationer til, (så kan vi være flere).
DET BLIVER EN VURDERING FRA GANG TIL GANG.
Endnu engang tak for den flotte endevæg.

Kassereren: Lone, mangler flere kontonumre på medlemmer, så hun
kan udbetale præmier fra Ferielotteriet.
Kenneth kontakter og undersøger muligheder, hos de aktuelle
medlemmer.

Baren: Baren er klar til at åbne. Niels-Henning har renoveret og bygget
om. Rigtig flot arbejde.
Der er indkøbt ½ liters øl. Afhængig af indkøbsprisen, sælges disse øl til
alm. pris.

Lokalet: Bagvæggen er færdig efter 2-3 dages arbejde. Tak til Stig og
Christian. Der er sat ny håndklæde automat op på toilettet.
Der bliver indkøbt mere sprit. Christian. Sprit til rygerne. NH.

Køkken: Intet.
Banko: Der afholdes banko den 13.september- den 4. oktober og Jule
banko den 29. november. Søndage kl. 14.00.
Der spilles 7 spil, intet pengespil p.t.
Der sælges fortsat amerikansk lotteri.
Vi kan kun være 16 personer i lokalet. (Enkelt tilmeldte).
MEN IGEN! Antallet af tilmeldte kan variere, det vurderes fra gang til
gang.
Det er ”først til mølle”- men fortvivl ikke. Der oprettes en venteliste, som
har første prioritet til næste Banko.
Birgit opretter begivenhed på FB og vurderer deltagerantallet.
Vi efterlyser kagesponsorer.
Der serveres kaffe og kage ved bordene.

Fest: Der holdes oktoberfest den 10.oktober.
Festudvalget: Torben- Else- Christian og Lene. Festudvalget mødes og
planlægger festen.
Vi glæder os.

Udflugter og arrangementer: Kenneth finder en dato i november, til
museumsbesøg, med efterfølgende spisning i vores lokale.
Kenneth forsøger også at få stablet et busforedrag på benene.
Vores udflugt til Skjoldenæsholm, var rigtig vellykket. Se under
formanden.

Ferielotteri: Stig oplyste at vi p.t har 233 ledige numre.
Listerne med de ledige numre hænges op på tavlen.

Ekstern kommunikation:
Der har være 506 besøg på hjemmesiden i den sidste uge.

Forslag og ansøgninger: Ingen.
Næste møde: Den 24.9.2020 kl. 19:00.
Eventuelt: I kælderrummet står 4 klapborde til fri afbenyttelse i lokalet.
Vi skal huske at personer, der er særligt udsatte, skal have 2 meters
afstand omkring sig. Det er en af grundene til at der er et differentieret
antal deltager til de forskellige arrangementer.
Stig tog foto af bestyrelsen, som kan ses på hjemmesiden.
Således opfattet.
Referent
Birgit Dencker.
Melby den 29.8 2020.

