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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 8

DELTAGERE: Flemming, Laurits, Tommy, Jeanette, Søren E.

Afbud: Søren V.

DATO: 13. september 2011

Dagsorden:

Dato: Tirsdag d. 13. september 2011, Tidspunkt: 19.30 1121.00, Sted: Hos Engvadgård

1. Valg af referent
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
4. Medlemsstatus
5. Formandenorienterer
6. Øvrige orienterer
7. Eventuelt - herunder evt. gæsters orientering
8. Fastlæggelse af næste rnøde

Aktivitet / Emner Status
Aktivitet
deadline

Bestyrelses-
ansvarlis

1.0 Vale af referent:
1.1 Tommv Tommv

2.0 Opfølsnine på sidste referat:

2.1

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 blev godkendt,
Dog lige en rettelse vedr. deltagere, og med hensyn til Vision
FIøng, var det indtrykket at modtagelsen hos politikkerne var
noget forbeholden - hvilket nok skyldes at de jo selv har en
Vision Gammelsø kørende, samt et noget anstrengt økonomi.
Proiektsruppen arbeider videre.

ok Søren E

3.0 Status Då reenskab:
3.1 Ikke gennemeået. ok Tommv

4.0 Medlemsstatus:

4.1

Ikke gennemgået.
Enighed om at der sendes en venlig "Íykker" ud til de
medlemmer der endnu ikke har fornyet medlemskabet.

ok Tommy

5.0 Formanden orienterer:

5.1
Vi deltog i åbningen af Flønghuset, og der var en god dialog
bl.a. med skolens administration.

ok Flemming
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6.0 Øvriee orienterer:
6.L Ingen bemærknineer ok

7.0 Eventuelt - herunder evt. sæsters orienterins: Gæster

7.1

Arbejde lidt med at få oprettet en ny facebook side - af "like"-
typen så der ikke er medlemsadministration. Samtidig kan der
lavet en ordentlig forside, der fortæller om lauget.
Undersøge om der er mulighed for at lægge etbetalingsmodul
(f.eks. til dankort) på hjemmesiden.
Høring vedr. budget bør om muligt anvendes trl af gøre reklame
for lauget - via FB og evt. læserbreve.
Der har været forslag om at laugetbør uddele en pris til "årets
Fløngborger" - dette overvejes i bestyrelsen.
Vi overvejer også om der kan iværksættes en eller anden form
for kulturevent i reei af laueet.

ok Nej

feanette
Flemming
Tommy
+ øvrige
tænker

8.0 Næste møde aftalt til27 /9-2011, kl. 19.30 i Engvadgård. Alle

Tommy Rosenlind

Laurits Balle Søren Voxted
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