Referat fra bestyrelsesmødet
tirsdag d. 17. september 2013 kl. 19:00 i kredshuset
Til stede: Mette, Julie, Stine & Line
Afbud: Michael & Mads
1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 2 udgår, referatet fra sidst er ikke sendt ud til den nye bestyrelse.
2. Kommentarer til sidste referat
3. Konstituering af bestyrelsen
Valg af Formand: Stine Laursen
Valg af næstformand: Mette Kvas
Forældrerepræsentant: Mads Welander
Kasserer og repræsentant fra sognet: Michael Holtegaard
Lederrepræsentant: Line Hansen
Kredsledelsen
Seniorrepræsentant: Er endnu ikke valgt
4. Økonomi
Der er spørgsmål til Michael angående økonomien og punkterne herunder vil derfor også tages
med på næste bestyrelsesmøde for uddybning og forklaringer.
Medlemstal: vi har 83 (84) medlemmer og 15 (16) har ikke betalt kontingent.
I ”støtten” er der 17 medlemmer
- Hvad betyder tallene i parentes?
Hytteleje, vi ligger under budgettet og må derfor ved årets udgang tilbagebetale ca. kr. 8.000,- a
conto.
- Dækker hytteleje det fulde beløb til hytteleje eller kun en bestemt procentdel – og i så fald,
hvor mange procent betaler kommunen?
Aalborg Kommune har godkendt vores udgifter til renovering af el og lovliggørelse af lampeudtag.
Vores lokalebudget er derfor hævet med kr. 20.000,-.
- Er det nu lovligt i hele kredsen? Og hvis det ikke er, kan vi så søge penge til at få fikset
resten?
Da vi er en ny bestyrelse, vil vi gerne have en gennemgang af budgettet for 2013 og det foreløbige
regnskab. Og dermed også mulighed for at stille spørgsmål dertil.
5. Ledermøderepræsentation, rotation.
Oktober: Mette & Stine
November: Stine
December: Michael
Januar: Mads
Februar: Mette
Marts: Stine
April: Michael
Maj: Mads
Juni: Mette

6. Nyt fra Kredsledelsen
Planer om længere ledermøder 3 gange om året for at kunne gå mere i dybden med emner og
diskussioner. Giver også plads til, at man kan spise sammen og være sociale på tværs af
klasserne.
Så vidt det vides, har der været fremgang i medlemmer ved puslinge, tumlinge og væbnere.
7. Info til ledermøde
Konstitueringen.
Referater og dagsordner lægges på hjemmesiden.
Ny vasketurnus – sms når det trænger eller er lige ved at trænge. Hænger på opslagstavlen.
8. Næste møde
Onsdag d. 30. oktober kl. 19:00
Hjemme ved Stine, Lucernevej 28, 9270 Klarup
9. Eventuelt
 Referater og dagsordner til bestyrelsesmøder vil fremover lægges på kredsens
hjemmeside, så de ligger offentlig tilgængelige
 Forslag om at seniorerne deltager på bestyrelsesmøder skiftevis, så det ikke er den
samme, der skal komme hver gang og stå med hele ansvaret. Line lufter ideen ved
seniormødet
 Sankt Hans: Hvad er det, vi gerne vil, skal strukturen ændres og hvem skal stå for det? Er
det stadig bestyrelsen, der skal stå med det eller er der noget, der skal ændres? Skal gerne
på dagsordnen i oktober
 Vasketurnussen er opdateret og hænger på opslagstavlen

