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Referat fra bestyrelsesmøde
25. november kl. 19.00
Jørgen Tarris
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Mødet afholdtes med følgende dagsorden:
1. Siden sidst
a. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4.11.2021
2. Økonomi og administration
a. Budget 2022 – fremsendes vedhæftet indkaldelsen
3. Medlemsarrangementer:
a. Nytårskur.
b. Gentofte Fri for Tyveri/Udbygning af fjernvarme
c. Generalforsamling
4. Eventuelt.
a. Mødedatoer 2022
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

9. januar
19. januar
2. februar
2. marts
16. marts
6. april
8. juni
27. august
17. august
12. oktober
9. November

Nytårskur
Hanne
GK om indbrud/fjernvarme
Jeanett
Generalforsamling
Jesper
John
A Day at the Races
Mads
Jørgen Thomsen
Jørgen Tarris

Der var afbud fra Mads Justsen og Jørgen Thomsen.
Ad 1 Siden sidst
Gennemgang af referatet gav ikke anledning til kommentarer.
Der er pakket 250 breve til de medlemmer, som vi ikke har mailadresser på, og de bliver nu udsendt.
Punktet gav anledning til overvejelser om vores kommunikation med disse medlemmer, og det blev besluttet,
at invitationen til Nytårskur og generalforsamling vil blive postomdelt til dem, men derefter kan vi ikke
fortsætte med denne besværlige og dyre fremgangsmåde.
Vores webmaster vil gerne trappe ned, så vores kommunikationsarbejdsgruppe, Jørgen, Jørgen og Mads vil
have det med i deres arbejde at finde en afløser.

Ad 2 Økonomi
Budgettet for 2022 blev gennemgået og godkendt med 4 planlagte medlemsarrangementer og to postomdelte
udsendelser til de medlemmer, som vi ikke har mailadresser på. Der budgetteres med et underskud på 19 tkr.
Den aktuelle kassebeholdning er 125 tkr.
Ad 3 Medlemsarrangementer
Nytårskur Afholdes 9. januar og der forhandles med Ordrupgård om en rundvisning og let anretning. Vi
målsætter den almindelige deltagerafgift på omkring 160 kr.
Gentofte fri for tyveri/fjernvarme Planlagt til 2. februar med afholdelse på rådhuset. Arrangementet vil være
med fri adgang, og vi vil muligvis invitere deltagere fra de andre foreninger i Fællesrådet.
Generalforsamling Afholdes 16. marts. Vi undersøger muligheden for at afholde den på Charlottenlund Slot.
A Day at the Races Afholdes 27. august på Klampenborg Gallopbane.
Der udsendes endelig invitation til hver af arrangementer i god tid inden afviklingen.
Ad 4 Eventuelt
Der var intet til dette punkt ud over bekræftelse af mødedatoerne.

