Kære bestyrelse

København, den 22. Marts 2016

Referat af formøde d. 15.3.2016
Velkommen
Foredrag om Kina
Spisning
Formandens beretning af Flemming Munk (Kim Amlev syg)
Der blev berettet om følgende:
1. Vi flytter juleturen til tilbage til vanlig dato, dog bliver det svært at få jule stemning med
måske, men vi forsøger…
2. Der blev talt om hvordan forhold er med aktiv & passiv medlemmer og hvordan det hænger
sammen.
3. Paris turen blev gennemgået og forklaret hvorfor den blev aflyst og at alle fik penge retur
denne gang.
4. Rejsen til Sicilien blev vendt og det kunne berettes at der er 24 deltager som tager afsted d.
28.4.2016
Regnskab:
Regnskab blev gennemgået af Peter, der kom et spørgsmål vedr. et punkt, ellers godkendt med
forbehold for nota som udredes via mail til medlemmer, samt i referat på næste møde.
Valg af bestyrelse:
På valg er Christian Staubo, Kim Amlev, Peter Dalbro…
Kim & Christian ønsker at fortsætte…
Peter Dalbro udtræder fra bestyrelsen, Henrik Jensen indtræder i bestyrelsen (rettelse af fejl fra sidste
referat… Jeg kom til at skrive Preben Stub som nyt medlem af bestyrelse. Det er selvfølgelig Henrik
Jensen… Jeg beklager fejlen…)
Martin Dalby indtræder som suppleant i stedet Lennie Wërme
Dan Wiche forsætter som suppleant

Kontingent:
Kontingent fastholdes
Forslag til nye rejser:
Forslag til juletur Krakow, Rom, Barcelona
Der var middel stemning for at fastholde udbud af USA/Canada turen i 2017
Evt.
Der blev talt en del om at kommunikationen til rejsefondens medlemmer var mangelfuld
Rejser skal kunne udbydes via mail med indhold, også fra hjemmeside men med link uden kode
Der blev også talt om at medlemmer generelt i Kbh. Malerlaug savner en App hvor alt info skal
ligge, vi blev enige om at tage dette op på næste ledelses konference.
Næste bestyrelses møde aftales på generalforsamlingen d. 31.3.2016
Referent
Jesper Grønfeldt

