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1.

Nyt fra formanden
 Generalforsamlingen den 13. februar
o Der bestilles 50 stemmesedler hos Morten Aasholm
o Regnskab, dagsorden og liste med opstillede medlemmer sendes til Albert
senest en uge før generalforsamlingen
 Jakker til eventmakers og bestyrelsesmedlemmer er klar til afhentning
 Input til opgavelisten for bestyrelsen. Der mangler input fra Kim, Christian og Brian

2.

Events


















FitAll – AFVIST
Ølmesse – AFVIST da det falder sammen med generalforsamlingen
Fårup og Djurs Sommerland med tilkøb af morgenbuffet og grillpakker – GODKENDT
Vinbattle – GODKENDT
Santiano – GODKENDT
Fisketur – betinget godkendt (afventer tilbud incl. moms)
Danser med Drenge – GODKENDT
Krebs & Falck – GODKENDT
Gnags – GODKENDT
City Singler 4 – GODKENDT
Aalborg Halvmaraton – GODKENDT
Xtreme Mandehørm – GODKENDT
Nordjylland Rundt – GODKENDT
Kærestetur til Frederikshavn – GODKENDT
Bio – Flaskepost fra P – GODKENDT
Femina Kvindeløb – GODKENDT
Bio – Deadpool - GODKENDT

3.

Økonomi
 Gennemgang af regnskab
 Klargøring til revisor, så regnskabet 2015 er klar til fremlæggelse under
generalforsamlingen

4.

Evt.



Næste møde er fastsat til torsdag, den 4. februar kl. 12.45-14.15
Antal svømmebilletter per måned sættes op fra 5 til 10 og prisen på børnebilletter
ændres fra 19 til 20 kr.
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Præsentation af Wind Power Smart Crafters – husk at tage kontakt til Michael Bitch mht.
sikkerhed
Præsentation af ny velkomstfolder
o Betina printer en stak og lægger på tillidsmandskontoret
o HR sender liste over nye medarbejder i adm til Betina hver måned
o Betina kontakter alle nye i adm og præsenterer Vingesuset
Forslag til generalforsamlingen:
o Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år
o Næstformand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år
o Forslaget afvises, da medlemmerne ikke vælges til en given post men blot til
bestyrelsen (poster fordeles på første best.møde)
Juletræsfesten
o Vi bibeholder set-up med 2 voksne og 5 børn
o Kun fremmødte børn får udleveret en slikpose - og børneprisen ændres til 25
kr., da der var mange, der havde bestilt 5 børnebilletter og derfor også 5
slikposer
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