Referat af bestyrelsesmøde den 25/6 2018 på Kultur- og Fritidscentret i Sorø
Tilstede: Vagn Johansen, Anne Lise Lykbak, Bente Christensen, Jette Kruse, Lis Mejlby, Jørgen
Nordtorp Jørgensen, Susanne Nielsen og Henning Vingborg
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Godkendt.
2. Økonomi
Kassebeholdning d.d. ca. 66000,- kr.
3. Turledere
Annettes ture den 16/9 og 18/9 skal afklares af Jette.
Vi henstiller at hver turleder laver minimum 4 almindelige ture om året.
Vagn tager en snak med en turleder om eventuelt at fortsætte.
Vi fortsætter med at søge efter nye turledere.
4. Medlemmer – medlemstal – turlængder
Medlemmer d.d. 577 mod 602 den 30/6 2017.
Turlængder: Vi er i gang med at lave kortere ture i nogle byer måske en gang om ugen.
5. Deltagelse på ture
Vi skal passe på med kommunikationsproblemer
6. Status på flerdagsture
Overskud på ca. 3500,- kr. på Sjælland rundt.
27 deltagere på Limfjordslandet – 3. familiers tur.
29 deltagere på Pinseturen til Viborg 25. – 27. august.
7. Udlandsture
Vi vil fremover ikke acceptere en udlandstur under et stort tidspres. Det skal forelægges
bestyrelsen i god tid jævnfør medarbejderhåndbogen.
8. Pinsetur 2019
Under planlægning til Fredericia. Depositium 8000,- kr. til Vandrehjemmet.
9. Kommunikation
Vi skal blive bedre til at kommunikere. Husk at inddrage hele bestyrelsen.
10. Opmærksomhed ved mærkedage
Susanne påtager sig at sørge for en opmærksomhed. Turledere får en gave ved sidste tur.
11. Uafsluttede sager
a) Fodterapeut. Jette arbejder videre på januar 2019.
b) Førstehjælpskursus. Anne Lise arbejder på februar 2019.
c) Slagelse Camping og Outdoor Center. Vi tager mod tilbuddet om at prøve udstyr på ture.
Vi prøver med er arrangement med start på vandring april 2019.
12. Eventuelt
Ture til september og oktober trækkes fra den gamle database.
Opdatering af medarbejderliste skal laves.
Henning Vingborg, Rugvænget 8, 4270 Høng. Tlf. 2489 8490. Mail: hv123@hongnet.dk

