Referat bestyrelsesmøde Gammel Garder, 24. februar 2013
Status:
 329 medlemmer (+1 siden sidste bestyrelsesmøde)
 244 med mailadresse (+2 siden sidste bestyrelsesmøde)
Scrapbøger:
 Henrik har digitaliseret den første bog og Morten har publiceret på hjemmesiderne
Digitalisering af billeder:
 Morten har digitaliseret og publiceret de fysiske billeder fra Henning Dahl
Film digitalisering:
 Palle ligger inde med videobånd fra HG’s 25 års jubilæum. Dem vil Palle prøve at finde frem til
efterfølgende digitalisering af Morten.
Garder Posten:
 Morten tager fat i Brandsen for at få ”bogen” med Garder Posten 1976 – 1983. De skal så efterfølgende
digitaliseres. Har ikke fået gjort noget ved det siden sidste møde
Smalfilms af HG:
 Morten har modtaget et par yderligere ruller der skal digitaliseres som tidligere vha. Henriks
videokamera.
Turoversigt:
 Palle arbejder videre på turoversigten (sommer og weekendture). Har pt. oversigt fra 1963 – 1988. Når
Flemming Jensens scrapbøger er digitaliseret, vil Palle addere lidt yderligere information omkring de
enkelte turer.
Generalforsamling:
 Indkaldelsen udsendt d. 3. februar på mail samt lagt op hjemmesiderne. Morten laver kopi af
indkaldelsen til dirigenten. Morten laver ca. 20 kopier til borde af materialet
 1. valg af dirigent. Johnny har accepteret vil være dirigent. Palle introducerer
 2. formandens beretning. Udførlig beretning blev udsendt sammen med indkaldelsen. Palle
 3. fremlæggelse af revideret regnskab. Revideret regnskab blev udsendt sammen med indkaldelsen.
Henrik
 4. fastsættelse af kontingentsatser. Bestyrelsen foreslår fortsat intet kontingent. Dirigenten
 5. indkomne forslag. Ingen modtaget endnu. Dirigenten
 6. valg af bestyrelse og to suppleanter. Alle ønsker genvalg. Dirigenten
 7. valg af en revisor og en suppleant. Alle ønsker genvalg. Dirigenten
 8. eventuelt. Dirigenten
 Afslutning af generalforsamling
Næste arrangement 16. marts 2013:
 Antal deltagere d.d. 27
 Arrangementet starter med velkomstdrink. Palle
 Generalforsamling. Bestyrelsen og Dirigent
 Buffet er bestilt. Henrik
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Kaffe er bestilt. Henrik
To fremvisere inkl. lærred. Vandrehjemmet og Johnny Gybel. Henrik
Vi sætter en video væg op. Morten
Vi sætter en billedvæg op. Morten
Højtalere og musik/jukeboks. Morten
iPad med smalfilm og billeder. Morten
Medlemskartoteker i kopi på bordene. Morten
Jubilæumsskrifter i kopi på bordene. Morten
Drikkelse skal deltagere selv indkøbe
Afslutning. Palle
Generationsambassadør
 Klaus Hansen. Morten
 Karsten Larsen. Henrik
 Henrik Engelbrecht. Henrik
 Alice Bundgaard. Palle
 Susanne Kongerslev. Palle

Næste mail:
 Sidste tilmelding til Den Store Generalforsamlingsfest
Næste bestyrelsesmøde:
 Søndag d. 21. april kl. 10.00. Hos Formanden
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