Referat bestyrelsesmøde Gammel Garder, 22. januar 2014
Status:
 331 medlemmer. +1 siden sidste møde.
 247 med mailadresse. +1 siden sidste møde.
Den næste Den Store Generalforsamlingsfest
 Planlægning på dagen
 Mødetid for musikanter 16:00 (hvis vi ender med at være spilledygtige)
 Film (Spanien tuerne) 17:15
 Velkomstdrink 18:00
 Generalforsamling 18:15
 Middag 18:30
 Natmad 01:00
 Oprydning 02:00
Drikkelsestur (Morten)
 Øl – Bl.a. Royal Blå, Classic (2 Classic til 1 normal) – 20 kartonner
 Vand (dåse) – Coca Cola, Fanta, Zero – 10 kartonner
 Velkomst (Asti) – 12 flasker, 2 kartonner
 Gajol x 5
 Cognac x 1
 Baileys x 1
Købes i DK
 Rødvin Italiensk
 Hvidvin
Sprut spillemaskine (Palle)
 Låner spillemaskinen af Jan Pettersson
 Skaffe hvad der skal i flaskerne
Menuen som Madsen er master på
 Stege på grill for at gøre det lettere
 Budget 100,‐ pr. person inkl. natmad
 Der skal være kaffe efter maden
 Menu: Oksefilet eller nakkekam, salat, kartoffelsalat (evt. købt), flütes og dessert (is) (eller evt. forret)
Sammenspil
 Vi arrangere kun sammenspil, hvis tilmeldinger viser at vi er spilledygtige
 Palle kontakter Flemming Hjort som dirigent for orkesteret
 Palle kontraker Leif Sørensen som dirigent for tambourkorpset
Diverse vedr. den Store Generalforsamlingsfest
 Vi vil forsøge at holde prisen på 199,95, der skal dække alle faste omkostninger ved arrangementet
 Overskud fra salg på øl og vand skal være ekstra ude over hvad der evt. er tilbage efter
deltagerbetalingen og de faste omkostninger.
 Vi vil gøre drikkelsespriseren væsentlig billigere end på Vandrehjemmet.
 Bestyrelsen bliver nødt til at være behjælpelige med udlæg etc.
 Tilmelding 14 dage før arrangementer
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To LCD projektorer til film (og senere billeder) (Morten)
To bærbare til film (Morten)

Indkøbsliste (Madsen)
 Mad. Se menu ovenstående
 Karklude
 Køkkenrulle
 Toiletpapir
 Servietter
 Skraldesække (min 2 ruller)
 Tape
 Kaffe
 Kaffe
 The
 Sukker
 Mælk
 Til kaffen
 Chokolade
 Slik
 Chips
 Fyrfadslys
 Plastikduge
 Pynt til lokalet (balloner, flag)
 Lighter
 Stanniol
 Alubakker
 Opvaskemiddel
 Opvaskebørste
 Viskestykker
Hjælpere
 Dirigenter musik (Palle)
 Dirigent generalforsamling (Palle)
 Noder (Morten)
 Servitricers (Emma Madsen + en mere) (Madsen)
 Borddækning (Morten)
 Grille med tilbehør (Madsen)
 Rengøring (Morten)
Generalforsamling 2014
 Indkaldelsen skal ud senest d. 15. februar, men bliver sendt ud d. onsdag d. 29/1 (Morten)
 Formandens beretning (den lange) skal sende ud sammen med indkaldelsen (Palle)
 Revideret regnskab skal sendes ud sammen med indkaldelsen (Henrik)
 Johnny har sagt ja til at være dirigent, med fokus på kort
 Palle har fået bekræftet at alle ønsker genvalg
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Dagsorden
 1. valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Johnny (Palle)
 2. formandens beretning (Palle)
 3. fremlæggelse af revideret regnskab (Henrik)
 4. fastsættelse af kontingentsatser. Bestyrelsen foreslår fortsat intet kontingent (Dirigenten)
 5. indkomne forslag. Ingen modtaget (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)

Smalfilms afspiller
 Nils har fået sin smalfilmsafspiller tilbage, men vi kan låne den igen når vi har brug for den. Så vi
behøver ikke låne en anden afspiller.
Videofilm til digitalisering
 Palle afleverede 4 stk. VHS videofilm til digitalisering
 Morten digitaliserer
Billeder til digitalisering
 Henrik udleverede billeder til digitalisering
 Morten digitaliserer
Næste bestyrelsesmøde:
 1. marts. Aftensmadsarrangement (17.00), hos Kasseren. Med fruer.

Udestående fra tidligere bestyrelsesmøder

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.
Smalfilms af HG:
 Morten er blevet informeret af Ruth Susic at hun nu har en kasse med smalfilm stående klar til
afhentning.
 Morten henter
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