Referat af bestyrelsesmøde mandag den 24.februar 2020, kl. 19.00 – 20.45.

Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Per Isaksen,
Anders Lindstrøm, Jens Kildemoes, Anne Esbensen.
Fraværende: Henrik Olsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse. og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde den 4. november 2019
Planlægning af Generalforsamling
Planlægning af Sankt Hans
Økonomi
Bestilling af lys og lyd til årets koncerter
Markedsføring af biler på Amfi
Markedsføring af årets koncerter
Fastsættelse af dato for arbejdsdag
Næste bestyrelsesmøde
Andet.

Referat (konklusion):
1.

Godkendelse og opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde den 4. november 2019
Forslag fra Jens om instruks og indmeldelsesblanket vedr. livsvarigt medlemskab af Amfi tages op
på næste møde, hvortil Morten også laver forslag til velkomstbrev.
Biler på Amfi ændres til perioden 30. april – 3. september 2020.
Inden næste møde reviderer Morten bestyrelsens adresseliste.
Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver tages op på næste møde. Senest reviderede udgave af 13.
juni 2018 vedhæftes nærværende referat.
I øvrigt blev referatet godkendt.

2.

Planlægning af generalforsamling
Afholdes onsdag den 6. maj 2020 kl. 19.00 i Servicebygningen på Amfi.
Morten laver udkast til indkaldelse. Stefan lægger det på hjemmesiden og Facebook.

3.

Planlægning af Sankt Hans
Morten kontakter foreslåede person(er), hvor den ene anbefales suppleret med sang for en beskeden
betaling. I øvrigt er der indgået aftale med Lotte Riisholt lige som forudgående år.

4.

Økonomi
Per orienterede om overgang til nyt pengeinstitut, som ikke er helt afsluttet.
Oplyste, at der er opkrævet ejendomsskat for nyerhvervede arealer, som er ca. 10.000 kr. årlig.
Det aftales, at muligheder for reduktion/fritagelse undersøges.

5.

Bestilling af lys og lyd til årets koncerter
Morten indhenter tilbud fra 2 – 3 aftalte mulige leverandører af nødvendig lys/lyd til koncerter i
2020, jf. behov beskrevet i de 4 indgåede kontrakter.
Per undersøger mulighed og pris for benyttelse af Landsbyscenen.

6.

Markedsføring af biler på Amfi
Niels sørger for indrykning i veteranbilblad – Motor Classic.
Anders spørger Niels Christiansen om indrykning i Veteranspot.
Niels og Anders drøfter muligheder for aktiviteter i forbindelse med afholdelse af træf for gamle
biler, motorcykler, knallerter mm. torsdag hver 14. dag kl. 18.30 – 20.30 fra 30. april 2020,
herunder også spørgsmål om kåring af ”årets bil”.
Anne passer butik med kaffe/kage med mindre andet aftales med bestyrelsesmedlem.

7.

Markedsføring af årets koncerter
Jens sørger for opslag om koncerter og biler på tv-skærme i Jyderup.
Morten bestiller plads på stormskærme i Kalundborg.
Morten har skabeloner om annoncering af koncerter og sørger for det bliver gjort.
Stefan kontakter aftalt reklamefirma om pris på 2 bannere til portal ved Amfi.
Det aftaltes, at der annonceres om Amfi i Oplevelsesguiden lige som i 2019.
Morten laver tekst og bestiller folder om arrangementer i 2020 magen til folderen i 2019.
Folderen omdeles af bestyrelsesmedlemmer bl.a. på biler ved indkøbssteder.

8.

Fastsættelse af dato for arbejdsdag
Søndag den 22. marts 2020 kl. 10.00 – 15.00.

9.

Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 14. april 2020 kl. 19.00 i Servicebygningen på Amfi.

10. Andet
Jens instruerer på kommende møde om mulig brug af Dropbox.

Referent: Anne Esbensen

