Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. maj 2020, kl. 19.00 – 19.50.

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.

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. april 2020
Gensidig orientering
Generalforsamling
Årets arrangementer
Eventuelt.

Referat (konklusion):

1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. april 2020
Godkendt.

2.

Gensidig orientering
Stefan:
- Der er lagt grus ved badebroen.
- Arbejde med stativ til ophængning af kirkeklokke afventer byggetilladelse.
- Skal der slås græs på scenen ?. Det aftaltes at Stefan beder Bjarne om at gøre det og samtidig
bestilles sprøjtning for ukrudt lige som i 2019.
Niels:
- Stemmeseddel til Veterantræf kommer senere fra Anders. Det aftaltes, at sundhedsmæssige
retningslinjer afventes, og at det i givet fald tidligst bliver torsdag den 25. juni 2020.
Per:
- Skal der slås græs på udvendige skrænter ?. Der aftaltes, at Per bestiller slåning lige som i 2019.
- Place2book tilbagebetaler betalte billetter/årskort, når arrangementer er aflyst.
Jens:
- Det er muligt at holde telefonmøder ved brug af enten telefon (smartphone) eller computer.

3.

Generalforsamling
Planlagt generalforsamling onsdag den 27. maj 2020 kl. 19.00, som der er annonceret om,
fastholdes. Der serveres øl/vand.
Morten sender mail til bestyrelsen om antal tilmeldte deltagere, så der sikres max. 10 personer.
Umiddelbart efter generalforsamlingen holdes bestyrelsesmøde.

4.

Årets arrangementer
Det var enighed om, at planlagte koncerter i 2020 kan aflyses og så vidt muligt holdes i 2021,
således:
Bo Evers med Band

Lørdag den 22. maj 2021 kl. 19.00

Sweethearts ”Classic”

Lørdag den 26. juni 2021 kl. 20.00

Østre Gasværk – Gasolin og Kim Larsen jam

Lørdag den 14. august 2021kl. 19.00

Humørekspressen

Søndag den 29. august 2021 kl. 15.00.

Morten har fra de 3 første fået accept af udskydelse af koncerter til år 2021, dog afventes svar fra
Humørekspressen, om de fastholder gennemførelse i 2020, hvilket senest kan lade sig gøre søndag
den 13. september.

5.

Eventuelt
Intet.

Referent: Anne Esbensen

