Bestyrelsesmøde den 15. januar 2014.
Alle var mødt undtaget Michael, som havde meldt fra, og Henrik.
1) Referat af sidste møde blev godkendt.
2) Valgaften/julemarked. Man havde modtaget mange positive tilkendegivelser med hensyn til både
julemarked og valgaften. Som budgetteret havde valgaftenen givet et underskud på kr. 4.200,-,
mens julemarkedet havde givet kr. 18.265,- i overskud. Næste gang skal partierne være med til at
betale leje af højttaleranlæg. Datoen for julemarkedet - den første søndag i advent - fastholdes til
næste år. Det blev vedtaget under dette punkt, at kørsel efter varer til diverse arrangementer giver
krav på kørepenge, det vil sige kilometertaksten, til det bestyrelsesmedlem, som henter og bringer
varer. Samtidig vedtog bestyrelsen, at der gives kr. 500 til formanden og til kassereren til dækning
af deres telefonomkostninger.
3) Generalforsamlingen den 19/2 kl. 19.30.
a) På valg til bestyrelsen er Jan, Henning, Per og Torsten, som alle er villige til genvalg.
b) Suppleant til bestyrelsen Preben Christensen er på valg – et forslag ønskes
c) Revisor Jørgen Rasmussen er på valg
d) Revisorsuppleant Lars Dybdahl er på valg
e) Fanebærer Erik Birk er på valg.
Torsten køber ind til generalforsamlingen og vi mødes kl. 18.45 i Rytterskolen.
4) Fastelavn. Til de små skal der være en paptønde og en kraftigere tønde, fordi ikke alle havde nået
at slå til den sidste år. Aldersniveauet rettes af Jan, så tønderne passer til dem, der skal slå til dem.
Vi mødes kl. 11.30 i Ølsted Hallen og gør klar den 2. marts.
5) Foredrag og bespisning. Ølsted musik- og viseforening, Folkedanserne og Menighedsrådet blev
drøftet som fremtidige samarbejdspartnere, hvis vi skal holde en foredragsaften med bespisning.
Punktet tages op igen efter generalforsamlingen.
6) Julegaver. Der var enighed om at fortsætte som hidtil. Der gives gaver til bestyrelsen og til
hjælperne.
7) Flagalle. Tages op igen, når Henrik er med.
8) Container. Tages op igen, når Henrik er med.
9) Nøgler. Jan prøver at skaffe nøgler.
10) Juletræ. Tages op senere.
11) Grusgraven. Vi modtager kr. 1.250.000 + kr. 250.000 til Grusgraven. Madpakkehuset er bestilt og
der lægges vand og el ind i den nærmeste fremtid.
12) Næste møde. Efter generalforsamlingen sker konstitueringen.
P.E. Nørregaard

