Referat fra bestyrelsesmøde i Guldborgsund Senioklubber d.10.05.2021
Deltagere: Hanne, Merete, Erni, Ditte, King, Jørgen, Flemming, Birthe.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden.
Godkendes.
Pkt. 2 Godkendelse af/opfølgning på referat fra sidste møde.
En dato for oprydning i vores kælderrum aftales (Erni, Merete, Flemming, Birthe).
Adr.liste på klubansvarlige udsendes sammen med dette referat.
Oprettelse af Facebookside er givet videre til Søren.
Pkt. 3 Meddelelser.
Ejegodklubben (kortklub) stopper, for få deltagere.
Christin, som var på kontoret om mandagen, har sagt op.
Pkt. 4 Hvornår åbner vi?
Jørgen skriver ud til klubberne, at de selv afgør, hvornår de vil åbne, nu/eller efter
sommerpausen.
Pkt. 5 Status på økonomi, regnskab 2020.
Regnskab for 2020 udleveres og gennemgås.
Der er endnu ikke noget om tilbagebetaling af § 18 og 79 midler ca. 38.000 kr.
Beløbet må ikke medregnes i Aktiver i regnskabet.
Pkt. 6 Økonomi 2021, herunder medlemskontingent 2021.
Medlemskontingent opkræves først igen i januar 2022.
(Brigdeklubben betaler for ½ år)
Vi har fået opgraderet internetforbindelsen i huset.
Nogle drikkevarer er gået over udløbsdato og kan derfor ikke sælges. De vil blive sat frem
til fri afbenyttelse.
Pkt. 7 Ny(e) pc til kontoret.
Pc’ erne på kontoret er så gamle, at de ikke kan udnytte opgraderingen.
Det besluttes derfor at købe 2 renoverede med garanti.
Pkt. 8 Kontorbemanding.
Erni vil gerne overtage opgaven med at føre oversigten over lokalebrug/-leje.
Som følge heraf, er der nye åbningstider på kontoret fra september 2021.
Mandag kl. 14.00 – 16.00
Onsdag - 10.00 – 13.00
Fredag - 10.00 – 13.00.
Pkt. 9 – 10 Foreningernes dag - Pr. 2021.
King indkalder klubansvarlige til orienterings og planlægningsmøde om deltagelse i
Foreningernes Dag lørdag d. 11.09.2021.
Der skal laves mere proff.reklame til vores stand i år.
Pkt. 11 Generalforsamling.
Generalforsamlingen udsættes foreløbig til marts 2022.
Pkt. 12 Næste møde og punkter hertil.
Mandag d. 16.08.2021 kl. 14.00.
Pkt. 13 Eventuelt.
Der er forslag om at lave en opslagstavle, hvor medlemmerne kan sælge/bytte/ efterlyse
”ting”.
Ref.: Birthe
16.05.2021

