
Referat af bestyrelsesmOde
Den 14. september 2017

Afbud fra; Kirsten og Lars

Ad. Pkt. 1: Valg af mOdeleder: Sonja

Ad Pkt. 2; Godkendelse af dagsorden. Ingen kommentarer til dette.

Ad pkt.3; Underskrift af sidste referat. Ingen kommentarer.

Ad pkt. 4; Nyt fra kasserer.
Der er en rigtig god @konomi, sA god at det mi forventes ta der skal betales til drift formuen, hvilket mi
anses som verende positivt.

Ad pkt. 5; Status pi landsindsamling.
Der blev afholdt m@de i indsamlingsgruppen forud for bestyrelsesm@det, hvor ogsi Elin fra
landsorganisationen deltog, og alt syntes at vere pi plads. Der er ved at vare styr pi tropperne og det nye
data system ser ud til at vere et godt verkt@j til planlegningen.

Der er kontakt til presse og radio, hvorved befolkningen gerne skulle blive gjort opmerksom pi
indsamlingsdagen. Der m6 meget gerne opfordres til at blive indsamler, hvis man kender nogen som kunne
vare interesseret.

Ad pkt. 6; Orientering om tur til Viborg.
Det havde veret en rigtig dejlig dag, hvor vi forst blev taget rigtig godt imod i forretningen i Viborg, med
dejlig kaffe og kage.
Derefter blev der rundvisning i lokalerne, som er noget storre end i Grenaa og med rigtig mange ting.
Sjovt at sammenligne priser, som pd nogle omr6der er noget mindre end hos os, hvilket skyldes sn noget
storre konkurrence.

Dagen blev sluttet af med spisning af "elefant 6rer" pA Niels Bugges kro. Schnitzel som levede pi til navnet.

Der opfordres til at planlegge lignende tur til naste 6r.

Ad punkt. T; Eventuelt.
Naste mode aftalt tiltorsdag den 12. oktober

Brug af Facebook blev udsat til neste mode.
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Frivillig fredag er fortsat under forberedelse og der bliver sat borde op, s6ledes at der kan vises forskellige
ting, ligesom der kommer nogle N@rklere for at vise hvad der strikkes. 56ledes kan nogle gester f€ lov at
pr6ve at strikke.

Sonja havde deltaget i Srsmode for Genbrugsforretninger i Vingsted Centret. Her blev det oplyst at en ny
forretning var opstartet i udkanten af Esbjerg. Trods det at den 16 uden for byen, havde der allerede veret
en rigtig god omsetning.
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