Referat bestyrelsesmøde Gammel Garder, 26. august 2012
Status:
 327 medlemmer (+2 siden sidste bestyrelsesmøde)
 243 med mailadresse (+4 siden sidste bestyrelsesmøde)
Digitalisering af alle smalfilm:
 Morten mangler at kontaktet Ruth for at tilbyde at digitalisere alt hendes materiale (inkl. ikke HG
materiale). Det har været for lyst til at lave smalfilm
 De nuværende smalfilm er lagt på Youtube.com. De ligger skjult, så at de kun kan nås via
gammelgarder.dk
 De to Spaniens film er digitaliseret og også lagt på Youtube.com
Billedmateriale:
 Billeder fra HG Scrapbog 1961 – 1968, fundet i HG kælderen er lagt på gammelgarder.dk og facebook
 Billeder af Pokaler og Gaver fra HG kælderen er lagt på gammelgarder.dk. Facebook
 Morten har yderligere historisk HG Kælder materiale liggende der skal digitaliseres og publiceres
Indsamling af materiale (billeder og video):
 Palle laver mail omkring modtagelse af billeder (ikke digitale) som Morten så efterfølgende kan
digitalisere og uploade (formentlig til Facebook) for medlemmernes kommentering
Næste arrangement, Efterårsfest 15. september 2012:
 Antal tilmeldte pr. d.d. 3 stk. Normalt kommer tilmeldinger lige efter d. 1 og i ugen op til arrangementet
 Deadline for tilmelding bliver mandag d. 3/9
 Aflyser hvis mindre end 35 deltagere vedr. deadline mandag d. 3/9
 Henrik spørger om det har konsekvenser hvis vi aflyser. Hvis det har konsekvenser, så aflyser vi ikke,
men møder op med det antal deltagere der er
 Henrik undersøger om Vandrehjemmet kan arrangere ind forret, ved at f.eks. at reducere lidt i udvalget
af kød. Prisen skal være den samme
 Henrik kontrollere at der er lærred og videoprojekter
 Henrik kontrollerer at Vandrehjemmet stiller glas til velkomstdrink
 Henrik spørger om Vandrehjemmet kan sænke prisen på Gajol. Det virker meget dyrt
 Morten sender sidste e-mail reminder d. 27/08 omkring sidste tilmeldingsfrist er lagt til 3/9
 Vi vil forsøge at lave noget billede- og videoshow (Morten)
 Medlemskartoteker i kopi på bordene (Morten)
 Jubilæumsskrifter skal ligge på bordene (Morten)
 Generationsambassadør
 Brian (Morten). Morten har talt med ham
 Lennart (Morten)
 Ole Knudsen (Henrik)
 Susanne Kongerslev (Palle). Kommer ikke selv, men har skrevet rundt
 Alice Bundgaard (Palle). Palle har haft taget fat i Alice men har ikke hørt noget
 Mail til medlemsarkiv eller andet de har lyst til
 Morten sørger for lydanlæg
 Palle sørger for velkomstdrink. Noget der kan blandes samme…
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Noget til kaffen efterfølgende (Kage og/eller chips). Jette bager kage. Bente bager en kage. De skal ud
på borderene
Program:
- Velkomst 1 (18.00)
- Spanien 1985
- Velkomst 2 (19.10)
- Velkomstdrink (19.10)
- Gruppebillede (under velkomstdrink)
- Billedshow på PC og lærred (hele tiden)
- Billeder og smalfilm iPad (hele tiden)
- Forret (hvis muligt) (Henrik) (19.30)
- Hovedret (buffet) (Henrik)
- Kaffe og Kage (Henrik) (Efter maden)
- Drikkelse skal deltagere selv indkøbe
- Afslutning (Palle)

Næste bestyrelsesmøde:
 Fredag d. 5. oktober, kl. 18.00, hos Palle. Med damer og/eller koner
Slut på referat
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