
Referat af bestyrelsesmøde d. 07.11.2022 i Guldborgsund Seniorklubber.

Afbud fra Merete og Ditte.
Bestyrelsen har bedt om, at en repræsentant fra kommunen orienterer bestyrelsen om de aktuelle 
planer for Merkurs Plads 8 og dermed vores forening.

Jonas Harpsøe orienterer om ombygningen af kælderen, der er planlagt til at starte til foråret og skal
være færdig til sommerferien.

De foreninger, der tidligere har haft lokaler i kommunens bygninger rundt om i byen, skal genhuses,
fordi bygningerne skal anvendes til andre formål.
Foreninger, der er godkendt af kommunen, har krav på lokaler til samme formål og i samme antal, 
som de havde inden genhusningen.
Kun foreninger, der er godkendt af kommunen kan låne kommunens lokaler.
Udlån af lokaler overgår til kommunen efter sommerferien.
Det betyder også, at vi ikke længere kan/må låne lokaler ud.
Fremover skal huset, i  fællesskab, bruges og administreres af Fora Fritid, Solstrålen og Guldborg- 
sund Seniorklubber.
Kan dette samarbejde ikke etableres, har Fora Fritid fortrinsret på lokalerne.
Der er ikke lagt op til, at vi skal dele udstyr.
Tak til Jonas.

1. Godkendelse af  dagsorden.
Rettelse til pkt. 6: Arrangement 9/12. Rigtig dato er 12/12.
Dagsordnen ellers godkendt.

2. Godkendelse af/ opfølgning på referat fra sidste møde.
Godkendt.

3. Meddelelser/orientering siden sidst.
Den ledige plads, som frivillige på kontoret om mandagen, kl. 10.00 -  13.00
 vil fremover blive varetaget af Jamina Lauridsen.
Jamina vil også tage sig af lokalefordeling indtil kommunen tager over.
Vi er meget glade for, at hun vil overtage jobbet efter Erni, og byder hende velkommen i 
vores forening.

4 Status på økonomi,
Status quo.

5. Evaluering på ”Åbent hus”-
Deltagerne synes det var en succes, vi kunne godt have ønsket os flere besøgende, men 
klubberne, der jo hen over ugen ikke ser hinanden, fik lejlighed til af besøge hinanden og se 
hvad de hver især laver.
Bestyrelsen foreslår, at et sådant ”Åbent hus” arrangement afholdes hvert andet år.

6. Arrangement 12.12.2022.
Julearrangementet, med Revydirektør Mickey Pless kl. 13.30 – 16.00 for klubmedlemmer 
med 1 ledsager, er under forberedelse.

7. Næste møde og punkter hertil.
Mandag d. 16.01.2023 kl. 14.00 – 16.00.

8. Eventuelt.
Sølv- og stenværkstedet kaldes for fremtiden for Smykkeværkstedet.

Ref.: Birthe


