Referat af bestyrelsesmøde 8 februar 2021 på Zoom

Til stede: Bente, Inger, Marianne, Elisabeth, Karen, Christina og Annette

1. Valg af ordstyrer og dirigent
Ordstyrer Inger, Referent, Saida

2. Siden sidst
Vi har takket Dagmar Andreasens familiefond pr. mail og sendt en særlig tak til Annette og
Ditte (Dagmars barnebarn og Annettes sejlerven) for at hun gjorde os opmærksom på
muligheden. Vi har også skrevet en tak på hjemmesiden. Pengene er søgt til at dække to
seminarer for pigerne. Silole har planlagt de to seminarer i henholdsvis april og august.
Gennemgang af medlemslisten. Der er 188 på listen (efter mødet har Inger talt en gang til
og tallet er formodentlig nærmere 150) og 107 har betalt. Vi beslutter at slette Vennelisten
og de medlemmer der ikke har betalt i 3 år. I følge lov om privatlivspolitik må vi ikke
gemme unødvendigt maillister. I næste nyhedsbrev vil Inger og Marianne formulere en
tekst til medlemmerne (og vennerne?) om de stadig vil modtage nyhedsbreve.
Medlemslisten har 188 navne. Nogle af navnene dækker over 1 - 4 medlemmer. Maillisten
på one.com har 150. Vi beslutter at Marianne og Inger justerer de to lister, så de stemmer
overens.
Saida skriver indlæggene til hjemmesiden. Brenda har givet tilladelse til, at vi kan
offentliggøre hendes takkebrev . Måleglasset justeres til et indsamlingsmål på 50.000 kr
også for 2021.
Inger og Marianne skriver et udkast om kontingent og Inger og Saida samler det og
udarbejder et Nyhedsbrev.

3. Generalforsamling, på Zoom eller udskydes?
Vi udskyder GF til den 24. august kl. 17 i kolonihaven.
Beretning og Regnskab for 2020 færdiggøres og udsendes til medlemmerne i slutningen
af marts. Beretning og regnskab sendes til bestyrelsen i god tid (f.eks. fredag den 19/3), så
vi kan gå det igennem inden bestyrelsesmødet den 23. marts.

4. Afslutning på foreningens regnskaber for 2020, herunder regnskabet til
Indsamlingsnævnet.
Christina er godt i gang med begge regnskaber, og er i kontakt med Indsamlingsnævnet,
fordi regnskabet til dem er lidt forsinket. Det reviderede regnskab sendes til bestyrelsen
inden næste bestyrelsesmøde, så det kan sendes ud til medlemmerne derefter og inden
udgangen af marts (hvor vi skulle have haft GF)..

5. Ny ansøgning til Indsamlingsnævnet
Christina er i gang med at skrive den nye ansøgning til Indsamlingsnævnet for 2021. Vi
håber på, at de vil godtage, at vi har skubbet ansøgningen til at gælde fra 1.1.2021, og
dermed fremover kan følge foreningens regnskabsår.

6. Evt.
Else Marie har foreslået at vi igen får et stade på Højskoleforeningens loppemarked den
29. august. Inger har sagt ja til at deltage.
Vi har booket Metronomen til et julemarked lørdag den 13. november. Der er muligvis
coronarestriktioner mht brug af lokalerne - især omkring kaffe mm.
Saida udsender referat fra 29/9-20 til jeres kommentarer, så det kan godkendes på næste
møde.
Bente udsender listen over arbejdsopgaver ud til orientering til os der har mistet
dokumentet.
Marianne har talt med Pedel-Anders om Loppetingene i Hvidovre. Han siger, at vi roligt
kan vente med at ordne det. Bente, Marianne, Elisabeth, Karen og Saida melder sig til at
deltage, når vi skal gennemgå og fordele alle lopperne.
Annette og Karen tilbyder at sælge ting og sager på Den Blå Avis.
Saida har nyt for Silole, som fortæller at pigerne igen er startet i skole. Inger foreslår at vi
lægger nyhederne ud på hjemmesiden - sammen med Brendas brev.
Næste møde på Zoom tirsdag den 23. marts kl 19.

Referent Saida

