HELSINGØR-BUSSEN
Beslutningsreferat af
bestyrelsesmøde
Torsdag den 24. september 2020
kl. 19.00 Folehaven 15 kld.

Dagsorden for mødet:
01.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

02.

Formanden.
Vedrørende ”Oktoberfesten” har der været henvendelser om hvad vi gør i
forbindelse med Covid19. Der bliver der taget endelig beslutning om
afholdelse, efter næste pressemøde den 4.10.2020.
Der bliver et ”Busforedrag” den 19.11.2020.
Foredraget den 19.11 lægges på som en begivenhed efter den 4.10.2020.

03.

Kassereren.
Regnskabet er opgjort den 31.08.2020.
Vi mangler en del kontonumre, som skal bruges ved udbetaling af gevinster.

04.

Baren.
Flere indtægter ønskes, dog har Fredagsbaren været rimelig godt besøgt,
der har været mellem 9 og 13 gæster.
Alle vagter er besat.
Der indkøbes en stærkere special øl, til salg i baren, samt små poser chips,
som sælges ved Oktoberfesten, og ellers hvis gæster ønsker at købe.

05.

Lokalet.
Der er indkøbt mere håndsprit.

06.

Køkken.
Der arbejdes på afhentning af komfuret.

07.

Banko.
Desværre måtte sidste banko aflyses på grund af for få tilmeldte/ afbud.
Vi har aftalt at mindste deltager antal (under Covid19) er 12 personer, ellers
aflyses arrangementet.
Vi holder banko den 4.10 og en ekstra banko den 25.10.
Reglen om venteliste, gælder for dem der ikke kommer med den 4.10, har
fortrinsret til den 25.10, hvis det ønskes.
VENTELISTE gælder IKKE til julebanko den 29.11.2020.
Der skal bæres mundbind, når man går rundt i lokalet.
Birgit køber mundbind, som kan købes, hvis ikke man selv har et.

08.

Fest.
” Oktoberfest” den 10.10.2020. kl. 18.00.
Prisen er 125,00 kr. for aktive medlemmer og 150.00 kr. for
støttemedlemmer.
Mundbind eller visir er påbudt når man ikke sidder ned.
Der laves faste pladser i forhold til hvem der kan sidde sammen.
Der kan være 20 personer til dette arrangement.
Drikkevarer købes i baren.
Vi trækker Ferielotteriet denne aften.

09.

Udflugter/arrangementer.
Kenneth kom med et forslag om et arrangement med besøg på Bymuseet
og i Naverhulen, hvor vi også spiser.
Kenneth undersøger mulighederne.

Kommende arrangementer:
Oktober
04.10

Banko

10.10

Oktoberfest

25.10

Banko

November
19.11

Busforedrag

29.11

Julebanko

10.

Ferielotteri.
Der er ved at blive samkørt stamkort og ferielotteri. Det er et stort arbejde
med mange formler, men det skal nok blive rigtig godt når det er færdigt.

11.

Ekstern kommunikation.
Vi skal kun lægge begivenheder ud et sted, for mange tråde forvirrer.
Ekstrand er blevet administrator for tilmelding til baren.

12.

Forslag og ansøgninger.
Intet nyt.

13.

Næste møde.
Torsdag den 29.10.2020. kl. 19.00.

14.

Eventuelt.
Sikkerhed i lokalet. Det er blevet observeret at nogen står for tæt på andre
og at bordene er rykket sammen, eller at ekstrapladen er slået op. Det må
man ikke, det giver utryghed. Der er flere sårbare personer mellem
gæsterne, så Covid19 reglerne skal overholdes. Vi skal sige fra til de
personer det drejer sig om, hvis vi ser at reglerne ikke overholdes.
Nåle opbevares ikke længere i baren, det har taget overhånd. Så næste
gang de berørte personer besøger Helsingør bussen, får de deres nåle retur
og må fremover selv opbevare dem.
Referat
Således opfattet
Birgit Dencker
Melby den 25.september 2020.

