Referat bestyrelsesmøde Gammel Garder, 18. december 2017
Evaluering Generalforsamlingsfest
 Det virkede godt at garden spillede. Både for deltagerne af festen og selve garderne. Vi håber at det
kan gentages næste år.
 Foreningen donerede 9.000,‐ til Holbæk Garden’s fødselsdagsfest. 3.000,‐ har specielt doneret fra boet
efter Brandsen.
 Resultatet af Generalforsamlingsfesten er ca. 7.600,‐ (hvor af de 6.000 så gik til HG).
 Sprutmaskinen skaber overskud og vil være god at benytte igen.
 Vi skal ikke være en ny støtteforening til HG. Vi er en gammel garder forening men vil som aftalt uddele
vores overskud til HG.
 Maden fungerer udmærket. Kan sagtens gentages til næste arrangement.
 Køkkenpigerne virkede også fint. Måske vil de være med igen.
 Pas på med at købe for meget light sodavand. Det bliver ikke drukket. Morten laver oversigt på drukket
sodavand, så der ikke bliver købt ”rigeligt”.
 P.H. fungerede som dirigent. Meget bedre end alle tidligere dirigenter (også til generalforsamlingen)
 Kasserens musikanlæg fungere godt. Det skal være at den størrelse for at kunne spille lokalet op.
Smalfilm på den ene skærm og nyere film på den anden virkede fint. Kan evt. kombineres med ikke
smalfilm, men uden lyd. Effekten vil være det samme.
Gammel Garder
 To gardere har modtaget Gammel Garder Diplom til HG’s juletræsfest. Begge har meldt sig ind i
foreningen.
Næste mail
 Godt nytår (OK måske lidt sent nu, men alligevel).
 6.000 + speciel donation på 3.000.‐
 Julegave du ikke vil have kan doneres til GG festens aktion.
 Bestyrelsen vil ikke gå ud for at samle yderligere donationer eller gaver.
Styregruppe til HG Jubilæum 2019 (60 års)
 Bestyrelsen syntes at der skal en Gammel garder i styregruppen for HG’s jubilæums 2019 arrangement.
Behøver ikke være en fra GG bestyrelsen
Næste møde
 Fredag d. 9. februar kl. 18:30 hos Sekretæren med damer
 Fredag d. 9. marts kl. 17:00 i København (nok nærmere Lyngby)
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