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Bestyrelsesm0de den 7. februar z0tg

Tilstede: Sonja Christensen, B6rge Christensen, Rasmus Hald Laursen, Else Jacobsen, J@rgen Honore'

Andersen, Karen Else Petersen, Kirsten Thygesen og Kirsten Ladefoged

Afbud: Lars Christensen, Lene Knudsen og Karin Daugaard

Dagsorden:

1.. Valg af dirigent og referent

2. Underskrift af referat fra sidste m@de ijanuar 2019

3. Ny aktivitetsleder for Integration

4. Status fra kasseren

5, SENIOR LiV

5. Gennemgang af punkterne p6 generalforsamlingen

7. OpfOlgning

8. Orientering
9, Eventuelt

Forslag til tidspunkt for neste mode

Referat:

Pkt. 7 - Volg al dirigent og referent

I Lenes fraver blev Kirsten valgt til dirigent og referent.

Pkt, 2 - Referat fro sidste m6de

Referatet blev underskrevet'

Pkt. 3 - Ny oktivitetsleder for lntegrotion

Kirsten Thygesen er den nye aktivitetsleder for Integration, og hun blev budt velkommen.

Hun blev prasenteret for bestyrelsen, og hun fortalte kort om sig selv. Kirsten har tidligere veret

frivillig, da vi havde asylansogere her pi egnen.

Konsulent Anne Lejbach har overdraget aktiviteten til Kirsten.

Der er p.t. 8 frivillige i aktiviteten, og flere har vist interesse. Kommunen er ogsA godt i gang med at

finde familier og enkeltpersoner,, der har brug for en flygtningeven'

Pl<t, 4 - Status lra kasseren

Sonja har bogfgrt januar m5ned, der som sedvanligt er praget af store udgifter (husleje m.m').

Regnskabet for 2018 er sendt til revisoren - med forventet underskrivelse i naste uge'

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultatet af det forgangne 6r'
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Pkt.5-SENIORLiv

Kirsten L har veret kontaktet af en selger af annoncer i magasinet SENIOR Liv.

Bestyrelsen besluttede, at vi ikke vil kObe annonceplads i bladet.

Pkt. 6 - Gennemgang of punkteme pd generalforcamlingen

For en sikkerheds skyld gennemgik vi, hvad der skal ske pd generalforsamlingen den 20. febi'uar kl.

19. Bestyrelsen moder kl. 18.

Pkt. 7 - Oplalgning

Rengoring i nr. 18: Der bliver nu gjort mere rent i lokalerne, og det er tilfredsstillende.

Pkt. 8 - Orlentering

Butikken holder sesonvaresalg i uge 10 fra mandag den 4. marts tilog med lOrdag den 9. marts.

Pkt. 9 - Eventuelt

Neste m@de: Torsdag den 14. marts 2019, kl. 14.30 i@sterbrogade 18.
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