Referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2019
kl. 1000 i Store Heddinge.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Formanden orienterer
Orientering fra kassereren
Forårstur 2019 – Det Kgl. Teater – evaluering
Næste møde
Eventuelt.

AD 1: Formanden bød velkommen
AD 2: Formanden orienterede herefter om hovedbestyrelsesmødet i Odense den 04. september.
Skat havde henvendt sig til Politipensionisternes Landsforening og anmodet om tilsendelse af
foreningens vedtægter samt referater for mødevirksomhed de seneste 3 år.
Dette antagelig for vurdering af retten til fradrag på selvangivelsen for kontingentet.
Generalforsamlingen i Landsforeningen vil blive afholdt den 01. april 2020 det sædvanlige sted i
Odense
Generalforsamling i kreds 8 blev foreslået afholdt den 18. eller 25. februar 2020. Den 18. februar
blev valgt.
Da det ikke umiddelbart er muligt at finde anden passende lokalitet end Hjemmeværnsgården i
Køge blev denne valgt. Dette også set i forhold til prisen for leje og forplejning.
AD 3: Kassereren oplyste, at kassebeholdningen lød på 1984,67kr.
Turen til det Kgl. Teater havde kostet 4600,00kr., og frokosten på restaurant Fyrtøjet 5750,00kr.
Her fra skal trækkes en egenbetaling på 100,00kr. pr. deltager.
AD 4: Det var opfattelsen, at forårsturen til Det Kgl. Teater havde været en stor succes. Grundet
den store interesse for at deltage, var der blevet booket 2 rundvisninger mod planlagt 1, hvilket
havde bevirket, at turen var blevet dyrere end tænkt.
Der var dog også enighed om, at der ikke skulle differencers prismæssigt mellem medlem og ikke
medlem (ægtefælle/samlever) .
En tilmeldt deltager havde få dage før tidsfristen for tilmeldelse meldt afbud, og vedkommende
ønskede nu sit indbetalte beløb for deltagelse retur.
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Herefter var der nogen debat om rimeligheden i at pgl. Skulle have det indbetalte beløb tilbage.
Der blev ikke opnået konsensus om dette, men et flertal besluttede, at den pgl. skulle have det
indbetalte beløb retur.
Formanden ville herefter undersøge om andre med rimelighed kunne kræve deres indbetalte
beløb retur, selvom afbuddet var sket efter tidsfristens udløb.
AD 5: Næste møde blev besluttet afholdt den 14. november 2019 kl. 1100 i Vedbæk.
AD 6: Intet.
Ref. Carl Emil Nielsen
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