
Referat fra bestyrelsesmøde den 30.8.2018 
 

 

Deltagere. Saida, Elisabeth, Else- Marie, Inger, Dorte, Bente, Annette, Bente og Marianne 

 

Afbud: Karen og Christina 

1. Valg af referent og dirigent: Referent Marianne og ordstyrer Annette. 

 

2. Arrangementet i Metronomen den 22.9. 

A. Har vi brug for flere hjælpere?  

Vi gennemgik opgaverne, se bilag 1, og vi har brug for ca. 15 ud over bestyrelsen. Marianne 

kontakter hjælperne og fordeler dem. 

B. Hvem bager kager og empenadas?  

Bente koordinerer. Inger, Marianne og Bente bager. Kirsten M. skal spørges. Bente får listen fra 

Elisabeth over kagebagere fra sidste år og kontakter dem. 

C. Lotterigevinster, hvor mange har vi?  

Vi har nu til ca. 3 lotterier og vil satse på et fjerde. Else Marie vil prøve at få 10 gavekort. Saida 

skriver breve hertil. Generelt er det godt med gevinster som gavekort til højst 200 kr. eller 

noget der kan spises/drikkes. 

D. Fiskedamsgaver, hvor mange skal vi medbringe? 

Vi har 43 fra sidste år. Alle bedes medbringe 5-10 stks. 

 

3. Siloles besøg 

Silole er her i perioden ca. 12.9.- 6.10. Vi holder bestyrelsesmøde med hende den 17.9. kl. 19 

hos Marianne, Aggersvoldvej 14. Silole holder oplæg på Metronomen. Den 1.10. kl. 14 et der et 

arrangement i Sundby Sejlklub med Mormors kaffebord for medlemmer. Her deltager Silole. 

Prisen er 175 kr. og arrangementet er doneret af Sundby Sejlklub. 

 

4. Årets sidste arrangementer 

Inger inviterer medlemmer til foredrag om drømmes betydning med efterfølgende suppe. Det 

bliver den 29.11. og koster 200 kr. Der er plads til 8 gæster.  

 

5. Eventuelt 

Bente har udarbejdet forslag til privatlivs politik og det er udsendt til os først på sommeren. Alle 

bedes læse og godkende det og give tilbagemelding til Bente. Herefter kan det lægges på 

hjemmesiden. 

Elisabeth og Saida har aftalt at Michael (Elisabeth Coldings mand) laver en flyer som vi kan 

bruge til flere formål.  

Bente vil gerne have Afrika ting til et loppemarked lokalt i december. 

Elisabet, Gitte og Marianne har sat loppekasserne tilbage i depotet på HG. 

Mad til hjælperne. Vi har de tidligere år fået doneret mad fra Sundby Sejlklub. I år er 

donationen mormors kaffebord. Hjælpere skal orienteres om at de kan købe mad i cafeen eller 

have madpakke med.  
Saida har købt er Banko spil til børn. Det bliver en aktivitet på programmet og gevinsterne er 

slik. Vi skal have puder med som børnene kan sidde på.  

 

 

Bilag ikke medtaget. BS 


