Fengur bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:
Deltagere:

09.10.2019
Ditte, Farrisvej 43, 6580 Vamdrup
Gitte, Ditte, Robert, Lone og Anna

1.

Generalforsamling onsdag d. 13. november
 Lone og Anna er på valg. Lone modtager genvalg, Anna ønsker ikke at genopstille.
 Anneli og Jytte genopstiller som suppleanter.
 Revisor og revisorsuppleant?
 Fengurs fremtid og formandsposten afhænger af generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering af bestyrelsen. Hvis der ikke er en fra den nye bestyrelse, som
ønsker at være formand, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Ditte vil lave et årshjul, som viser formandens aktiviteter gennem året.
 Ditte indkalder til generalforsamlingen mindst 30 dage før afholdelse.
 Robert og Leif står for regnskabet og budgettet.
 Ditte skriver og fremlægger bestyrelsens beretning.

2.

Kursus med Mette Kofoed
 Lotte Sparre vil gerne arrangere et forårs og et efterårs kursus med Mette Kofoed.
Bestyrelsen synes det er en god ide og Lone skal meddele Lotte, at hun godt kan
sætte det i gang.
 Samtidig skal Lone undersøge hos Grydegård v. Jette Frederiksen, om Fengur må
sende en mail ud til alle Fengur medlemmer om brug af Grydegårds faciliteter.

3.

Tøjkollektion Shop Freka
 Den nye bestyrelse gennemgår kollektionen ved det førstkommende
bestyrelsesmøde.
 Klub tøjet er nævnt i velkomstbrevet til nye medlemmer.

4.

Kompedal efterår 2020
 Kompedal efterår 2020 bliver Fengurs årlige weekendtur. Gitte Bertelsen, Lotte
Kock og Lone Lauritsen vil gerne stå for afholdelsen af den.
 Der skal betales et halvt kontingent til Kompedal-lejren.

5.

DI generalforsamling d. 23. november
 Fengur har en delegeret stemme. Ditte tager af sted.

6.

Evt.




Gitte Kjær overtager administrationen af Fengurs Facebook side fra Anna.
Man kan ikke se hvem der er i bestyrelsen på Fengurs hjemmeside og der mangler
referater. Ditte vil få Leif til at ordne det.
Der er julefrokost hos Ditte og Leif d. 13. december. Traditionen tro skal æselgrimen
gives til et medlem, som har fortjent denne anerkendelse. Bestyrelsen søger forslag
til en kandidat.
Lone sender en mail ud til alle medlemmer, hvori der efterlyses kandidater.
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Referent: Lone

