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03 AUG 2018
Bestyrelsesmøde 01.august 2018 på kasernen.
Tilstede: Lars Neumann, Kristine Bjerno, O.V. Pedersen og Søren Rabenhøj
Afbud: Leif Mosegaard, Anders Skjødt Sørensen og Tine Ørnhøj.

Status:
-

Lars orienterede om, at han nu havde fået en udskrift fra kommunens byrådsmøde
d. 20. juni og at han presser på for at modtage kontrakt straks efter ferien.
Noget positivt var, at det allerede var anført, at hvis vi måtte lade handelen gå
tilbage, ville forbedringer blive modregnet.
Lejemålet med gymnastikforeningen skal afklares.
Projektgruppen havde netop holdt møde med Jess Heilbo, der havde lavet en liste
over evt. støtter. Næste møde afholdes medio august, hvor alt materiale til disse
mulige støtter vil blive gjort klar til udsendelse

Opgaver:
-

-

-

Vi skal have lavet en liste over forsvarsvenlige foreninger, som vi kan henvende os
til for at få lov til at anvende deres navne som støtte for vores arbejde. Søren
kontakter Leif og forestår udfærdigelse af listen.
Vi skal sørge for at vi fastholder kontakten til vores gode støtte grupper. Vi skal
koordinere håndværksgruppe (Søren og Peter), social gruppe (Leif?, hvem mere?)
og foredragsgruppen (O.V.)
Vi kalder efter gode foredrags-emner gennem vores store støttegruppe (Søren)
Vi skal have lavet en aktivitets kalender – sikkert i form af et årshjul. (Søren
kontakter Leif og forestår arbejdet)

Eventuelt:
-

-

Turen til Åben Hede i Oksbøl var varslet for sent, så kun et par medlemmer var
dukket op. Det havde været en flot opvisning og vi vil varsle i bedre tid til næste års
opvisning.
Vi savner en flyer om museet i forbindelse med diverse kontakter udad til. Kristine
laver et forslag og indhenter tilbud om pris.
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