
Referat Tovholdermøde 27.8. 

Præsentationsrunde 

Naturgruppen: 

Vil bestræbe sig på, at gøre teksten på hjemmesiderne til de enkelte naturture kortere og få de vigtigste ting øverst, 

som dato, tid og sted. 

Festgruppen:  

Der var enighed om, at det ville være godt, at få start og sluttid med i indbydelsen.  

Place2book: 

Koden har kun Susanne og Lone Nielsen 

Medlemslister: 

Vi har finkæmmet listen, så der er begrænsede oplysninger på den, så vi følger GDPR regler.  

Der er pt. 175 medlemmer og gennemsnitsalderen er 62 år. 

Facebook:  

God tone er vigtig – når et opslag kommer på fb er det vigtigt, at det samtidigt også kommer på hjemmesiden. Vi 

ønsker ingen negative kommentarer. 

Hjemmeside:  

Ny webmaster er Bente Vagn Jensen og Erling Hyldig – der bliver lavet nye vejledninger, så de der er tovholder for en 

gruppe kan lave opslag selv. 

Pool: 

Vi har 6 borde i vinterhalvåret men indehaveren ønsker at ændre ved vores aftale, vi drøfter det endeligt på 

kommende bestyrelsesmøde. 

Forsikring: 

Vi har en ansvarsforsikring som ikke gælder arrangementer, hvor ikke medlemmer er velkomne. Vi tjekker op på om 

vi SKAL have en sådan forsikring, eller om den kan opsiges. 

Landsfesten:  

Er annonceret på forsiden. 

Evt.  

Festudvalget har ikke en nytårsfest på programmet kun julefrokost.  

Ligeledes ønsker de ikke at stå for en fest ifm. generalforsamlingen – vi drøftede fest eller ikke ifm. 

generalforsamlingen og der var både for og imod, så bestyrelsen tager det med på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Tanja og Jette snakkede om, at det kunne være fedt med et karneval/fastelavnsfest.  

Der var enkelte der havde klaget over kliker og at de ikke følte sig inkluderet på Storms. 

Vi snakkede frem og tilbage om det og nåede frem til, at vi selvfølgelig skal være opmærksom på dette men at den 

enkelte selv har et ansvar for at deltage i snakken/samværet. 

 

Ref. Jette 


