Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. august 2020, kl. 19.00 – 20.05.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Per Isaksen,
Anders Lindstrøm, Anette Schade, Anne Esbensen.
Fraværende: Jens Kildemoes.
Mødet blev indledt med 2 minutters stilhed for at mindes Hanne Bisp.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2020
Siden sidst
Veterantræf
Status og endelig beslutning vedr. Fiskekort og infostandere – Se mails fra Jens. Vi skal beslutte
udformning af fiskekort og info-opslag og beslutte procedure for køb af fiskekort
Arbejdsdage og diverse vedligeholdelsesarbejder
Middag for bestyrelse og frivillige hjælpere
Næste møde
Eventuelt.

Referat (konklusion):

1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2020
Godkendt.

2.

Siden sidst
Morten:
- Dan har fortalt, at bisættelse torsdag 13/8 kl. 13.00 holdes udendørs ved Bregninge Kirke, hvor
alle er velkomne.
- Der var enighed om, at der ikke afholdes fællessang søndag den 13. september 2020, og dette
meddeles forslagsstiller, med besked om, at vi er positive for gennemførelse på et senere
tidspunkt, som måske kunne være i 2021.
- Der er ikke kommet tilbagemelding fra produktionsselskabet om game show.
Per:
- Bjarne har lavet røret, så der kan suges til vanding.
- Sten ved badebro laves efter badesæsonen.
- Der har været spejderlejr – alt er ok.
Stefan:
- Bjarne slår græs denne uge.

3.

Veterantræf
Niels, Anders og Anne orienterede om de mange positive tilbagemeldinger fra deltagere. Hver gang
er der ca. 20 biler, enkelte motorcykler, knallerter og 2 gange en traktor. Der udtrykkes tilfredshed
med ændring til torsdag, og alle synes det er spændende med konkurrenceformen.
Niels fremskaffer og uddeler præmieringsplatte. Stemmesedler i plomberet boks tælles op torsdag
20/8 2020.

4.

Status og endelig beslutning vedr. Fiskekort og infostandere – Se mails fra Jens. Vi skal
beslutte udformning af fiskekort og info-opslag og beslutte procedure for køb af fiskekort.
De foreliggende mails blev drøftet, og det aftaltes, at det fornødne materiale m.m. færdiggøres af
Morten, Jens og Per.
Per fortalte, at der er 3 nye medlemmer, hvor han mangler personoplysninger.
Der var enighed om, at materialet skal ligge på hjemmesiden, og at Per, som kasserer, skal være
eneste kontaktperson for ansøgere om fiskekort.

5.

Arbejdsdage og diverse vedligeholdelsesarbejder
Arbejdsdag blev fastsat til lørdag den 5. september 2020 fra kl. 09.00 og længst indtil kl. 15.00.
Anne sørger for forplejning til frokost.
Pet sagde, at badebroen er i orden, men stien må vente til efteråret – ryddes oktober, hvilket aftales
senere. Bjarne gør det med rendegraver.

6.

Middag for bestyrelse og frivillige hjælpere
Afholdes torsdag den 22. oktober 2020 kl. 18.30.
Deltagere, der indbydes af Morten, er Peter fra NCC, Dan, Bjarne, Hans Drehn og bestyrelsen.
Morten sørger for mad og drikkevarer.
Anne tager sig af kaffe, kage/sødt og borddækning.

7.

Næste møde
Tirsdag den 3. november 2020 kl. 19.00.
Anne sørger for kaffe og kage.

8.

Eventuelt
Niels gav udtryk for vanskeligheder med at forholde sig til mails, når der er mange ting i samme
mail. Der var enighed om, at vi så vidt muligt kun har et emne i en mail og i givet fald sendes flere
mails.
Anette foreslog, at der – f. eks. efter en arbejdsdag – lægges billeder på hjemmesiden, for på den
måde at synliggøre Amfis aktiviteter. Det var der stor opbakning til.

Referent: Anne Esbensen

