
Referat af bestyrelsesmøde i Guldborgsund Seniorklubber d. 20.11.19.

Afbud fra suppleant Peter Olsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af / opfølgning på referat fra sidste møde.
I pkt. 4. Status på økonomi.  ”Søren tjekker kontooversigt” der skulle have stået Flemming.

3. Meddelelser.
Det viser sig, at spiritusbevillingen ikke har været afmeldt, men har været aktiv hele tiden.

Der er problemer med at ændre kodeord/password.
Der skal laves nyt kodeord til begge computer. Søren må se på det.

Lokaleproblemer med Ældresagen er løst.

Der bør ryddes op i kælderen og vores depotrum der, og vi skal have lavet en nøgle til døren 
ind til depotrummene.

Christine er nu ok med at være alene på kontoret  om mandagen.

4. Status på økonomi.
Meny er afregnet og kontoen lukket. Flemming køber selv drikkevarer ind herefter.
”Color plus” regningerne er gået til den forkerte mailadr.
I stedet for 3 kontoer i banken, har vi nu kun 2.

5. Tur.
Vi har aflyst turen til Næstved.
I stedet arrangerer Bjarke en tur til Maribo kloster, frokost og ud i det blå, fredag 

 d.13.12.19.
Indbydelse udsendes på mail til de klubansvarlige og frivillige på kontoret, så snart alt er på 
plads.

6. Forsikringer.
Alle har fået tilsendt kopi af en erhvervsforsikringspolice fra Alm. Brand forsikring.
Vi mangler en pris på tilbudet.
Birte undersøger nærmere også tilbud fra flere selskaber.

7. MobilePay.
Det kan lade sig gøre med taletidskort.
Tommy køber en telefon og taletidskort.

8. Madlavning af en klub en gang om ugen, kan vi huse dem?
Det kan ikke lade sig gøre.

9. Kontoret.
Det vedtages, at kontorets åbningstider fastlægges til:
Mandag – onsdag – fredag kl. 10.00 – 13.00.

10. Hvem skal stå for lokaleudlejning/regninger?



Formanden indkalder til møde med kontoret herom.

11. Næste møde og punkter hertil.
Mandag den 13.1.2020 kl.13.30.
Pkt. til dagorden: ”Åbent hus”
                             Forsikringer

                                         Filmlærred.

12. Eventuelt.
Bestyrelsen orienteres om det nye program, nye medlemskort og medlemslister.

Referent: Birthe 25.11.19


