Referat af medlemsmøde møde den 26/9 2016
Deltager: Bestyrelsen og ca. 90 medlemmer
Lene bød velkommen og gav herefter ordet til Thyge Andersen, som fortalte at af 22
tilmeldte bestod 22, hvilket er rigtig godt Han fremhævede Betty, som fik mærke nr.
52 og Karen, som fik mærke nr. 48.
Herefter gik vi over til overrækkelse af diplomer, som blev foretaget af Karen
Jørgensen.
Næste punkt var fremvisning af foreningens billeder, som næsten var en gennemgang
af foreningens aktiviteter.
Herefter var det tid til spørgsmål/forslag (ris/ros)
 Carl Erik Olsen: Spurgte om det var muligt at få tilskud til madholdene.
 Eva: Præciserede at der var tale om tilskud til underholdning ved
afslutningsarrangement.
 Kaj Hansen: Oplyste at alle vores aktiviteter er selvfinansierende.
 Ruth Frank: Gentog at det var til underholdning.
 John: Foreslog en 1 dags tur til Sprogø, et spændende sted med bl.a.
kvindehjemmet.
 Finn: Spurgte om det ikke var muligt at få en anden betalingsmulighed end
kontanter; Svar det har vi allerede (indbetalingskort samt kontonr. oplyst i
programmet) Dankort og mobilpay er for dyrt.
 Thyge: Tak for gaven!!! Samtidig efterlyste han korte ture som f.eks.
nattergaltur eller orkidetur.
 Svend Aage: Det har vi allerede, men tak for forslagene. Næste tur ligger i
vores aktivitetsmappe. Tilslutningen er desværre begrænset.
 Villy: Foreslog en heldagstur til den gamle by i Århus, hvor man også kunne se
Aros. Samtidig efterlyste han en alternativ tilmeldingsmåde.
 Lene: Det har vi, I kan bare ringe eller sende en mail til mig Adr. og tlf. nr. står
i programmet, og så vil I blive skrevet på listen.
 Der blev spurgt om tilmelding til medlemsmødet er nødvendigt. Svar nej, men
det kan give et fingerpeg, om hvor mange der kommer.
 Villy: Kan vi ikke lave en tur, hvor vi har mad med?
 Lene: Det gør vi indimellem se, turen til Statsfængslet samt Sv. Aages ture.











Lene: Ville gerne have nogle reaktioner på vores høstfest.
John Mørk: Der var en, der manglede dessert.
Birgit: Efterlyste en tur til Læsø.
Ove Frank: Fortalte at man havde at stoppet med kurser fordi tilslutningen var
for lille, men var villig til at starte igen, såfremt det var ønsket.
Hans Otto: Efter at ombygningen af forsamlingshuset er færdig har man fået et
ekstra rum til overs, som evt. kan bruges til billard. Hvis der er tilslutning nok.
Ellen: Høstfesten: ros for det gode arrangement, uheldigt at der ikke var dessert
nok, ellers godt.
Svend Aage: Busturen: Det er ikke foreningens skyld, at der ikke er tilslutning
nok, men efter min mening bør vi fortsætte.
Per: Jeg var med til Rüdesheim, og det var en flot tur.
Else: I skal ikke stoppe med busture:

Lene sluttede med at fortælle lidt om julemærkehjemmet som ingen kommunale
tilskud får og at de gør en stor indsats ( se deres hjemmeside) tak for god ro og orden.
Referent
Leo

