
Referat af bestyrelsesmøde den 01.05.2022

Tilstede:  Hans-Martin, Susanne, Bente, John, Hanne, Jane, Else
Referent: Susanne

Dagsorden:
1. Fredagscafé; hvor og cafévagter
Der er nyt koncept på Bryggergården og Grundsmag, hvor maden nu skal bestilles i forvejen, 
hvilket bliver meget besværligt. John foreslår, at vi bliver på Café A i maj og juni. Her kan vi bestille 
bord til 15 personer med mulighed for udvidelse til 18, og der vil formentlig være mulighed for at 
sidde udenfor til sommer. Derudover er maden ikke så dyr. John undersøger Bones. Vivaldi er en 
mulighed til sommer. Vi beslutter os for Café A de næste 2 mdr. og fordeler cafévagterne sådan: 
6.05 Hanne, 13.05 John, 20.05 Else, 27.05 Jane, 3.06 John, 10.06 Bente, 17.06 Hanne og 24.06 
Hans-Martin.

2. Fest; status og hvad gør vi med Nytårsaften
Sommerfesten 25.6 mangler tilbagemelding om menuen - men er ellers på plads. DJ Finn sørger for
musik til 4500 kr. Billetprisen sættes til 325 kr.

Nytårsaften kræver Hestetorvet mindst 50 deltagere, og Håndværkeren kræver 80. Priserne er 
nogenlunde på niveau, hvis vi undlader den frie bar det ene sted. Priserne er steget voldsomt, 
hvilket skyldes de generelle prisstigninger. Oveni kommer udgiften til musik, så vi kommer op på en
samlet billetpris, der ligger tæt på 1100 kr.
Vi beslutter os for at bryde traditionen og i år holde Nytårsaften på Hestetorvet, da vi er usikre på, 
om der vil komme 80 deltagere, når billetprisen er i den størrelse. Hvis vi holder det på 
Håndværkeren og ikke kommer op på de 80 deltagere, kan vi risikere at skulle bruge hele vores 
kassebeholdning og  evt. også få et underskud, som vi ikke kan dække ind. Der arbejdes videre 
m.h.t. musik.

3. Kasserer; hvordan går det med overdragelse, bank m.m.
Processen er i gang. Bodil hjælper med bogføringen i en overgangsperiode. Det skal besluttes, 
hvem der skal have ”kikke-adgang” til banken. Bente ser på, om bogføringen kan gøres på en 
lettere måde uden de mange poster, der ikke bruges. Det er mindre arbejdskrævende, hvis der 
betales med MobilePay i stedet for en bankoverførsel. Susanne ser på teksten på hjemmesiden 
m.h.t. betalingsmåden. 

4. Web; status
Efter lidt startvanskeligheder fungerer bymailen og hjemmesiden, som de skal. Susanne kontakter 
Bodil m.h.p. Facebook. Bodil vil gerne hjælpe med hjemmesiden, når webmasteren har ferie, 
sygdom m.m. Det vil være hensigtsmæssigt, at et andet bestyrelsesmedlem også kan lægge på 
hjemmesiden – vi sætter det på næste møde.

5. Telefonliste

Der blev udarbejdet en telefon- og mailliste til internt brug i bestyrelsen. 



6. Møder det næste stykke tid

Mandag  20.06  kl. 18 i Byens Hus

Tirsdag    23.08 kl. 18

Onsdag    28.09 kl. 18

7. Evt.

Punkter til dagsorden sendes til Hans-Martin senest 14 dage før mødet. 

Danseriet har Hans-Martin stået for/står for evt. sammen med Hanne. 


