Referat fra bestyrelsesmøde den 5.5.2001
Deltagere:Inger, Saida, Elisabeth, Bente, Christina, Dorte og Marianne
Afbud: Annette og Karen
1. Dirigent: Inger
Referent: Marianne
2. Godkendelse af referater
Referat fra den 29.9.20 godkendes
Referat fra den 23.3.21 godkendes
3. Strafrenter for beløb over 100.000 kr.
Flere og flere banker sænker loftet for strafrenter til 100.000 kr. Foreningen har pt.
200.000 kr. på konto i banken. Vi beslutter at afvente udviklingen.
4. Loppemarkedsting i vores depot på HG
Vi aftaler at mødes på HG den 16.6. kl. 11 og gennemgå kasserne med henblik på
at vælge genstande til loppemarkedet i Højskoleforeningens Have den 29.8.
Derudover vil vi sortere ud i kasserne. Saida, Bente, Elisabeth og Marianne
deltager. Marianne kontakter pedellen Anders. Bente og Marianne kan tage
overskydende tøj og genstande med til Røde kors m.m.
Det der skal til loppemarkedet hentes i ugen op til den 29.8. og køres til
Højskoleforeningens kælder.
5. Julemarked i Metronomen den 13.11.21
De nuværende corona restriktioner medfører at der max må være 35 personer i
lokalerne. Ingen borde, kun stole, og ingen servering. Vi beslutter at fastholde
reservationen af Metronomen og at afvente udviklingen i restriktionerne til sidst i
august.
6. Siden sidst og eventuelt
Christina har sendt regnskabet til Civilstyrelsens indsamlingsnævn til vores aut.
revisor
Saida opfordrer os til at se på regnskabet fra Silole udsendt i februar.
Marianne hilser fra Silole. Pigernes skoler lukker ned ved stor smitte i
lokalområderne, som vi kender det her i DK. De er meget kede af at de ikke kan
afholde seminar med pigerne her i foråret.
Saida taler snarest med Else Marie om vores ønske om at nedlægge funktionen
intern revisor. Forslaget skal op på GF i august.
Saida har reserveret Metronomen til den 19.11.2022

Næste møde er den 14.6. kl. 19 hos Inger
Vi har følgende punkter til mødet
- Medlemslisten, ved Inger og Marianne
- planlægning af GF
- regnskab fra Silole
- aftaler om afhentning af loppesager inden den 29.8.

