
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 31.1 2022

Tilstede: Arne, Susanne, Lone, Jette og Alice

Afbud: Jimmy og Anette

1. Gennemgang af referat fra sidste møde

Arne har kontaktet Ole og givet ham oplysninger til Bente Vagn og Erling Hyldig for at han kan kontakte
dem, så de kan finde en fremtidig struktur på fordeling af opgaver.

Ole Knudsen har sendt en oversigt over de ting som han har stående af foreningens.

Vi skal have den tjekket og have fundet ud af hvad der evt. er andre steder.

Arne har snakket med Lone mht. et digitalt drev, der er et drev som ikke bliver brugt – vi tager det op
senere.

Alice har konfereret med Ole omkring hjemmesiden, Susanne og Jette har også opdateret hvad de
skulle.

Jette har booket lokale til landsforeningens møde den 2.4. på Bolbro Brugerhus.

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt skal tilføjes omkring inventar.

3. Evaluering af tiden der er gået siden vi blev valgt i bestyrelsen.

Vi lavede en evaluering af tiden fra 19.6. til nu og videregiver vores erfaringer til den nye bestyrelse.

4. Aktiviteterne

Arne har snakket med Lone og de nye digitale medlemskort kører fint.

Susanne undersøger om Ryans har åbnet igen på fredag? Og laver opslag på fb.

Planlægning af generalforsamling:

Indkaldelsen er lagt på hjemmesiden og på fb. – der bliver genannonceret på fb,

Regnskabet kan rekvireres 14 dage før (12.2.) på best@singlerockodense.dk.

Vi fik planlagt og forberedt afviklingen af det praktiske ifm. generalforsamlingen.

5. Administration

Inventar: Vi har modtaget inventarliste fra Ole Knudsen og på næste møde vil vi tage det op som punkt,
så vi kan få alt inventar listet op.

Forsikring – Arne har modtaget information omkring Forsikring, som han kigger igennem.



6. Landsnetværket

Møde i landsnetværket er den 2.4. Jette har booket lokale og Lone/Erling tager over herfra mht.
tilmelding og bestilling af mad.

7. Økonomi

Regnskabet for 2021 blev omdelt til alle bestyrelsesmedlemmer.

8. Evt.

Ref. Jette.


