Beslutnings Referat af bestyrelsesmødet
den 12. maj 2020
Mødet afholdt ONLINE på Messenger kl. 19:30
Tilstede: Birgit, Christian, Else, Kenneth, Lene, Lone, Niels-Henning, Stig og Torben
Afbud: ingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af referat
2. Formandens meddelelser
3. Meddelelser fra kassereren
4. Bar udvalg
5. Tur udvalg
6. Lokale udvalg
7. Fest udvalg
8. Banko udvalg
9. Ekstern kommunikation
10. Forslag til ansøgninger
11. Ferielotteri
12. Eventuelt
13. Næste møde
Der er tilføjet punkt 11. Ferielotteri.
1. Referat fra sidste møde blev godkendt.
2. Formanden har ordet:
Kenneth: Meddeler at det er ok med fredagsbar, vi skal have tilmelding og
overholde retningslinjerne fra regeringen, med afstand, ekstra rengøring, sprit
og papirservietter.
Ekstrand kommer med en tilbagemelding, med hvem der kan stå i baren.
Det er ikke sikkert at der åbent alle fredage hen over sommeren.
Der skal afholdes ferie og foregå en renovering af endevæggen i løbet af
sommeren.
Christian undersøger/ bestiller sprit, servietter m.m.
Vi åbner fredag den 12.juni, med tilmelding i FB gruppen – hvis alt går som det
skal. - Det er så op til barvagterne hvornår der ellers er åbent.
3. Kassereren har ordet:
Lone: Banken har fået alle relevante dokumenter, men deres behandlingstid er
åbenbart utrolig lang, så jeg har stadig ikke adgang til banken.

4. Barudvalg:
Ekstrand: Det skulle være ok med de varer vi har i klubben og jeg glæder mig til
der endelig sker noget.

5.

Lokale udvalg:
Christian: Vi går i gang med endevæggen hen over sommeren.
Vi har fået doneret to lækre aluminiums rammer, som skal pryde vores nye
endevæg.
Rammerne er med lys, lige som det i baren. Der skal løbende skiftes billeder ud i
rammerne.
Ekstrand, vi skal også have fundet en løsning til vores nye 0,5 liters glas, som
skal op og hænge i baren.
Jeg er ved at finde en løsning til vores nye glas, men ved ikke på nuværende
hvor de skal hænge.
Vi sørger for at der bliver taget foto af den nuværende endevæg, inden
renoveringen.

6. Tur udvalg:
Ture planlægges på næste møde (sporvejsmuseet og værftsmuseet).
7. Fest udvalg: Intet nyt.
8. Banko udvalg:
Birgit: Jeg håber vi kan afholde et BANKO til august, for indtil videre kan det
ikke lade sig gøre.
Jeg syntes vi skal afvente de næste faser så må beslutte hvad vi gør.
9. Ekstern kommunikation:
Stig: Lidt mere ro, end sædvanligt, men det har sine årsager, og vi melder ud når
der er konkret nyt selvfølgeligt. Ellers intet nyt.
10. Forslag og ansøgninger:
Ingen.
11. Ferielotteriet:
Vi trækker 1. og 2. kvartal den 12. juni til vores fredagsbar.
12. Eventuel:
13. Næste møde:
Den 9. juni på Messenger kl. 19:30
SÅLEDES OPFATTET
Referent
Birgit Dencker

