Referat bestyrelsesmøde Gammel Garder, 24. august 2013
Status:
• 332 medlemmer (+4 siden sidste bestyrelsesmøde)
• 247 med mailadresse (+3 siden sidste bestyrelsesmøde)
Sanne og Jannie Christensen scrapbøger:
• Morten har modtaget scrapbøger fra Sanne og Jannie Christensen’s tid i garden. Morten er påbegyndt
digitaliseringen, der forgår ved scanning af materialet, da det hele sidder i plastiklommer. Men det
tager lidt tid. Morten publicerer materialet når det er færdigt.
Garder Posten:
• Morten har digitaliseret og publiceret Garder Posten 1976 – 1983 bogen.
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.
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
enkelte turer.
Evaluering af Generalforsamlingen:
• Det gik fint, men dirigentens tidsforbrug er ikke acceptabelt.
Evaluering af Den Store Generalforsamlingsfest:
• Arrangementet gik fint, selv om det betyder at blive lidt det samme som sidst
• Bestyrelsen blev enig om at næste arrangement skal være anderledes
• Mulighed for evt. at spille om eftermiddagen
• Mulighed for at vi selv står for drikkelsen
• Morten tilbyder at tage en indkøbstur til Tyskland
• Evt. grill
• Henrik aflyser næste arrangement på Vandrehjemmet. Så er der ingen vej tilbage
• Bestyrelsen skal så hurtigt som muligt finde nyt sted at være. Med plads til op til 80 personer.
Næste mail:
• Scrapbog fra Jannie og Sanne samt evaluering af den sidste Store Generalforsamlingsfest.
Næste bestyrelsesmøde:
• Lørdag d. 26. oktober hos Sekretæren. Aften arrangement
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