Bestyrelsesmøde den 10. oktober 2018 i Andelsbyen, Holbæk.
Formanden bød velkommen og en særlig velkomst blev rettet til Henning Morvill, som deltog i
mødet, idet han er emne til bestyrelsen på den kommende generalforsamling.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Formanden orienterer
a: fra landsforeningens HB-møde
b: drøftelse af forslag til vedtægtsændringer
c: medlemsliste
d: hjemmesiden
3. Orientering fra kassereren
4. Generalforsamling 2019 - Hvor, hvornår og bestyrelsesmedlemmer
5. Forårstur 2019 - Drøftelse af diverse forslag
6. Næste møde
7. Eventuelt.
Ad 1: Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2a: Formanden oplyste, at man på HB-mødet i Bogense havde drøftet,
overenskomstforhandlingerne for 2018, den nye persondatalov samt nyt it system til
hovedforeningen. Alle tre emner kan der læses mere om i referatet HB-mødet. Der har i årets løb
været en fremgang i medlemstallet på 108 personer. Man vil lave et elektronisk medlemskort til nye
medlemmer. Hvis nuværende medlemmer ønsker et medlemskort, kan man få det tilsendt
elektronisk og derefter selv printe det ud.
b: Udkastet til de nye vedtægtsændringer for Landsforeningen gennemgået. Der var nogle få
spørgsmål, som formanden vil få belyst til næste møde.
c: Kreds 8 har pr. 1/9 159 medlemmer, hvilket er en stigning på 9 medlemmer i 2018. Der er stadig
mange medlemmer, som ikke har oplyst e-mail adresse. Formanden søger stadig efter en løsning på
dette.
d: Hjemmesiden eksisterer ikke længere, men vi betaler stadig 250,- kr. til Onecom. Formanden vil
undersøge sagen nærmere.
Ad 3: Saldoen er pr. 1/10 7.165,12 kr.
Ad 4: Generalforsamlingen 2019 afholdes på Køge Hjemmeværnsgård den 26/2. Der holdes
bestyrelsesmøde kl. 1100 inden generalforsamlingen. Bruno vil påtage sig hvervet som dirigent.
Lene og de to gange Bjarne er på valg. Alle villige til genvalg, dog med undtagelse af Bjarne
Langholm. I stedet for Bjarne vil bestyrelsen foreslå Henning Morville.
Ad 5: Der var enighed om at fortsætte planlægningen af turen til Det Kgl. Teaters Gl. Scene.
Formanden taler nærmere med John om turen og den videre planlægning.

Ad 6: Næste møde den 4/12-18, kl. 1230.
Ad 7: Intet.
Ref. Bjarne Lassesen.

