Referat fra bestyrelsesm€de d. 2 marts.
•

Velkomst.
Ingen bem•rkninger.

•

Referat fra generalforsamlingen.
Godkendt af alle.

•

Konstituering.
Formand
J€rgen Emdal Larsen
N•stformand
Lars E. Poulsen
Kasserer
Preben Birk
Sekret•r
Lars Stage Knudsen
Bestyrelsesmedlem Henrik K.K. Thomasen
Supp. 1-2

Tommy Jensen, Elmer Lunding

Vi valgte at neds•tte et AdHoc udvalg som skal varetage udvalgte aktiviteter og aktivisering
af de unge medlemmer.
Medlemmer i udvalget er : Lars Knudsen, Henrik K.K.Thomasen og Tommy Jensen.
•

Dagens tal.
Budget/regnskab godkendt.

•

Aktiviteter i 2016.
18. maj snakkede vi om at ”grille” en gris, samtidig vil der v•re
medaljeoverr•kkelse til dem som €nsker.
AdHoc udvalget pr€ver at tage kontakt til Henrik Dyhr fra Dannevirke for at
unders€ge muligheder for at afholde arrangement der, alternativt vil det blive holdt i
Ullerslev. Der vil v•re en mindre brugerbetaling.
Tommy arbejder videre pƒ at kunne lave en fotoaften hvor der vil v•re undervisning
i ex spejlreflex, skulle man selv ud og have undervisning ville det koste ca. 400 kr. pr
n•se.
Aktivitetskalenderen blev gennemgƒet uden bem•rkninger.

•

Medalje 1948-2009.
Der bliver arbejdet pƒ at lave et arr., hvor der vil v•re overr•kkelse af medalje, evt.
sammen med at vi griller en gris.

•

N•ste m€de.
N•ste m€de bliver mandag d. 18. april.

•

Eventuelt.
Der er en rettelse til indkaldelse til Ordin•r/ekstra ordin•r generalforsamling ved FN
museet, det er kun en ordin•r.
Der vil blive arbejdet videre med skydning.
Pƒ hjemmesiden vil der blive lagt foto og kontaktoplysninger af bestyrelsen.

Lars K. vil gerne have en medlemsliste med f€dselsdag, der skal kigges pƒ hvordan
vi fƒr flere ”unge” til at deltage i klubaftner.
Forslag til foredrag: J•ger/Fr€mand, virksomhedsforedrag Falck Schmidt, Frimure
logen med evt. bes€g i Deres lokaler.
Med hensyn til flagdagen skal vi pr€ve at skabe en kontakt til kommunen for at
planl•gge dagen sammen med dem.
Vi havde en god snak om hvordan vi fƒr skabt noget mere liv til klubaftner hvor der
ogsƒ vil komme nogle af de unge, vi afpr€ver med at grille en gris.
Der blev ogsƒ snakket om klublokaler, hvor der var en enighed om at vi kunne pr€ve
at tr•kke nogle arrangementer ind pƒ Dannevirke men samtidig beholde lokalerne i
Ullerslev. Der var ikke overbevisning om at hvis vi flyttede alt ind til Odense, sƒ ville
tilstr€mningen stige. Vi h€rer budskabet med tror at den bedste mƒde er at veksle
mellem Ullerslev og Odense i opstartsperioden.
Referatet godkendt pƒ bestyrelsesm€det d, 18. april 2016
J€rgen Emdal larsen
Lars Ejner Poulsen
Preben Birk
Lars Stage Knudsen
Tommy Jensen 1suppleant

