REFERAT AF MEDLEMSMØDE DEN 01.11.2012
Vi startede med at synge klubsangen og byde de nye medlemmer velkommen. Derefter havde vi
en præsentationsrunde, hvorefter vi gik over til dagsordenen.
1. Regnskab.
Annette omdelte regnskabet for det forgangne år og svarede på spørgsmål til dette.
Regnskabet godkendtes.
2. Kontingent 2013.
Det blev vedtaget, at vi fortsætter med et årligt kontingent på kr. 150,-, der betales 01.01..
3. Kørsel.
Det blev vedtaget, at der gives kr. 1,- pr. km pr. person til den, der lægger bil til.
4. Skal vi have en ny redaktionsgruppe.
Spørgsmålet gav anledning til lidt diskussion, og man stemte om dette. Forslaget blev dog
nedstemt, da der heller ikke var nogen, der ønskede at indtræde i et nyt redaktionsudvalg.
5. Godt eller skidt det sidste halve år.
Der har været for få deltagere til arrangementerne, og nogle har måttet aflyses, da der slet
ikke har været tilmeldte. Det blev diskuteret, om det evt. kan have noget med netbetaling at
gøre, eller måske fordi folk ikke vil udenfor Vejle.
Men der har også været afviklet rigtig gode arrangementer til trods for få deltagere.
6. Evt. maks. antal aktiviteter pr. måned.
For at vi ikke skal få flere arrangementer oveni hinanden, aftaltes det, at man evt. kan ringe
til Grethe for at høre, hvad der ligger af arrangementer, inden man kommer med nye input.
7. Hvad skal vi lave i det kommende år.
Der fremkom flere forslag, f.eks. at vi fortsætter med de faste arrangementer bowling,
biograf, teater, nytårskoncert. Derudover kom der fra nogle af de nye medlemmer forslag til
forlænget weekendtur til f.eks. Berlin, virksomhedsbesøg på kartoffelpakkeri og grillaften i
kolonihave.
8. Skal vi have flere årlige medlemsmøder.
Som følge af, at vi ikke har et redaktionsudvalg, blev det besluttet, at vi fremover afholder et
medlemsmøde i hvert kvartal, hvor der kan træffes beslutninger om klubbens aktiviteter og
økonomi. Første kvartalsmøde afholdes medio januar 2013.
9. Stof til hjemmesiden.
Grethe efterlyste indlæg til hjemmesiden, hvor man f.eks. meget gerne må skrive om de
arrangementer, man har deltaget i.
10. Forslag om at donere klubbens formue til velgørenhed, hvis klubben ophører.
Det aftaltes, at der afholdes et medlemsmøde med afstemning om forslaget, hvis klubben
på et tidspunkt ophører.
11. Evt.
Jørgen og Torben har været i gang med medlemshvervning og har i den forbindelse fået lavet
et nyt logo og oplæg til en annonce. De finder en pris på annonceringen til næste
medlemsmøde, hvor spørgsmålet tages op.
Annette Nielsen 1.11.2012

