Emne: Bestyrelsesmøde i Vingesuset
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Betina Calundan Derosche
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Mødedato: 11-09-2015 kl. 7.15
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Distribution:
Mødedeltagere

Nr.

Emne

1.

Præsentation af Mette og Peter
De vil begge agere talerør for og bindeled til ledelsen.
Det skal dog pointeres, at de ikke har stemmeret på
bestyrelsesmøderne

Ansvarlig

Termin

Det sociale islæt blev vendt – og vi er ikke bundet af at skulle inddrage
spisning hver eneste gang ifm. Teater, biograf og koncerter. Det kunne i
stedet blot være en enkelt øl før/efter et arrangement.
Muligheden for at købe øl-klippekort undersøges hos forskellige
establissementer

Marthin

Peter foreslår en kalender, som kunne promovere de faste
arrangementer (Fårup, Djurs, Skitur, Juletur, DHL Stafet, Mandehørm,
Juletræsfest osv) samt faste mødedage i udvalgene. Vi tager det op på
næste møde igen.

Alle

Peter vil tage fat i Jan Schuster mht. mails fra Vingesuset til Siemens
mailadresser, der havner i det store spamfilter.

Peter

Det undersøges om der kan tildeles en tavle på hver etage i
administrationsbygningen til opslag fra Vingesuset

Peter
Mette

og

Ildsjæle og udvalgsformænd skal belønnes for deres arbejde – vi
vender mulighederne på næste møde
Afrapportering – det skal synliggøres, hvor mange der deltager på de
forskellige arrangementer
2.

Nyt fra formanden
John har haft kontakt til Sport 24 Direct omkring en god aftale på
sportstøj til de forskellige udvalg, som efterspørger nyt tøj.
Der arbejdes videre på en aftale, men pt. uden web-shop delen

John og
Betina
John

1
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Ansvarlig

3.

Økonomi
Muligheden for en E-boks på Vingesusets CVR nummer undersøges

Marthin

4.

5.

5.

Events
 VIP /Sensommerfesten i AKKC
o Der er bestilt armbånd hjem
 Thisted Bryghus (1+1) – GODKENDT
 Karen Marie Lillelund – foredrag – undersøges nærmere
 Spisning på Fusion (1+1) – GODKENDT
 Mick Øgendahl (1+1) – GODKENDT
 Wine Makers Dinner (1+1) – GODKENDT
 Far til Fire – familie – GODKENDT
 Magtens Korridorer (1+1) – GODKENDT
 Fiskedag – familie – GODKENDT
 Funcenter – familie – GODKENDT


Termin

Betina
Betina
Betina
Marthin
Marthin
Marthin
Marthin
Marthin
Christian
Christian

Hjemmesiden
Muligheden for billedarkiv undersøges

John

Betina oplæres i administration af hjemmesiden som erstatning for Pia

John

Evt.
Næste møde fredag, den 2. oktober 2015 kl. 7.15

Betina
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