Bestyrelsesmøde i Politipensionisternes kreds 8 den 22. marts 2018 hos Lene i Greve.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Formanden orienterer
3. Orientering fra kassereren
4. Generalforsamling i Landsforeningen
5. Forårstur 2018 – Jægerspris Slot
6. Næste møde
7. Eventuelt
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Formanden oplyste, at hun har indkøbt og afleveret en vingave til Jan på
Hjemmeværnsgården for hjælpen ved vor generalforsamling. Formanden har gennemgået
medlemslisten og fundet de medlemmer fra den gamle Roskilde kreds, som ikke har oplyst
mailadresse. Liste med de nævnte medlemmer vil blive sendt til Hans Draabe, som vil prøve, om
han kan finde mailadresser på dem via deres kartotek i pensionistklubben. På nuværende tidspunkt
er der 153 medlemmer. Det er en stigning på 3 siden generalforsamlingen. Formanden oplyste, at
Hovedforeningen arbejder med nogle folders, som skal uddeles til kommende politipensionister.
Efter drøftelse var bestyrelsen enige om, at man skulle foreslå Hovedbestyrelsen, at de nævnte
folders kunne uddeles via foreningsformændene i kredsene, hvis man kunne få dem til det.
Ad 3: Kassereren oplyste, at saldoen er 11.349,- kr.
Ad 4: Jfr. beslutning på generalforsamlingen blev bestyrelsen enig om, at formanden, Carl Emil
Nielsen, John Larsen og referanden deltager i Hovedforeningens generalforsamling.
Generalforsamlingens dagsorden gennemgået – ingen bemærkninger til denne. Regnskabet
gennemgået. Der blev stillet spørgsmål til beløbet for kontorhold, bestyrelsens samt
kredsformændenes udokumenterede udgifter. Formanden mente, at de to beløb til bestyrelsen og
kredsformændene kunne være deres honorarer. Hun kendte ikke årsagen til det forhøjet beløb til
kontorhold, men hun ville undersøge det nærmere. De indkomne forslag samt forslag til valg
gennemgået. Bestyrelsen var enig om at stemme ja til begge dele på generalforsamlingen.
Ad 5: Indbydelsen blev gennemgået og rettet til, hvorefter John vil renskrive den, således at den kan
blive udsendt hurtigst muligt.
Ad 6: Næste møde d. 13. juni 2018 i Ishøj.
Ad 7: Formanden takkede John for hans arbejde i bestyrelsen og overrakte ham en vingave. John
takkede for gaven.
Ref. Bjarne Lassesen.

