Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. november 2019, kl. 19.00 – 21.15.

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Niels Brødsgaard, Per Isaksen, Anders Lindstrøm,
Jens Kildemoes, Anne Esbensen.
Fraværende: Hanne Moustgaard, Henrik Olsen.
NB: Mødet blev indledt med velkomst til Anders Lindstrøm og kort præsentation fra hver deltager.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2019
Valg af et bestyrelsesmedlem
Gensidig orientering
Status på badebro – Amfisøen som badesø
Status på kasserer-skiftet
Program for 2020 og planlægning af ”annoncering” af dette
Næste møde
Eventuelt.

Referat (konklusion):

1.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2019
Referatet blev godkendt.

2.

Valg af et bestyrelsesmedlem
Anders Lindstrøm vælges som medlem af bestyrelsen.

3.

Gensidig orientering
Morten
- Sceneområdet bruges 12. og 13. november 2019 af Environment Solution.
Jens
- Gennemgang af omdelt/udsendt forslag til instruks vedr. livsvarigt medlemskab af Amfi. Det
aftaltes, at Jens til næste møde reviderer forslaget, jf. udtalte kommentarer. Endvidere aftaltes, at
Jens laver indmeldelsesblanket, og at Morten laver forslag til velkomstbrev.

4.

Status på badebro – Amfisøen som badesø
Der var enighed om, at broen bliver liggende, da elementerne er frostsikre, jf. udtalelse fra
leverandør.

5.

Status på kasserer-skiftet
Kassererskiftet er ikke effektueret. Afventer tilbagemelding fra pengeinstitut.

6.

Program for 2020 og planlægning af ”annoncering” af dette
Morten omdelte oversigt med 7 emner til koncerter i 2020, som blev drøftet, og det aftaltes, at
Morten undersøger pris og mulighed for gennemførelse af 4 koncerter, jf. 5 aftalte forslag, på
følgende tidspunkter:
Lørdag den 23. maj 2020 kl. 15.00
Lørdag den 13. juni 2020 kl. 19.00 eller søndag den 14. juni 2020 kl. 15.00
Lørdag den 8. eller 15. august 2020 kl. 20.00
Søndag den 30. august 2020 kl. 15.00.
Biler på Amfi holdes torsdage i lige uger kl. 18.30 – 20.30 i perioden 14. maj – 3. september 2020.
Der var enighed om, at program 2020 skal færdiggøres, så der kan laves årskort december 2019.
Morten laver snarest muligt pressemeddelelse.
Jens sørger for elektronisk opslag til Jyderup, og Morten gør det i Kalundborg.

7.

Næste møde
Holdes mandag den 25. november 2019 kl. 19.00 i Servicebygningen.

8.

Eventuelt
Morten reviderer adresseliste, bestyrelsen Amfi Vestsjælland.
På næste møde gennemgås bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver.

Referent: Anne Esbensen

