
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 24. OKT 2016 

Til stede var Erik, Birte, Lis og Jette. Per udeblev uden afbud. 

Erik beder om, at der tydeligt står i referatet hvem, der er ansvarlig for diverse opgaver. Ellers 
godkendtes referatet fra 1. august. 

Kassereren: bankkontoen er på 35.352,37 kr. – Der er i denne sæson tilmeldt 42 motionister. 

Fra Frederiksberg kommune er der kommet det kvartårlige tilskud på 1.389 kr. 

Erik har af Godthåbskirken overtaget godt 45 gamle højskolesangbøger for 200 kr. til 
kirkebøssen. Flemming Knudsen og Birte Winder vil i fællig lave en sangliste til vor morgensang 
og til andre lejligheder. 

Lis kontakter DGI for at høre, om man er interesseret i at overtage (købe) de grå sangbøger. 

Foredraget om Petra 7. november: Erik sikrer, at overheadprojekter kan bruges. Ved samme 
lejlighed spørger Erik, om der blandt de glade er én eller flere, der har noget at underholde 
med til julefrokosten. En sang, en historie…….. 

Lillian West fra Bornholms højskole holder foredrag i Lindevangskirken i næste måned. Lis vil 
dér spørge hende, om hun kan underholde os en mandag i marts næste år. 

JULEFROKOSTEN mandag den 19. december 

Invitationen laves af Lis og Erik. Lis sender den til medlemmerne som e-mail, og Erik laver et 
tryk med farver og billeder. 

Alle skal medbringe en julegave til ca 30 kr. Frokosten koster med mad, øl/vand, snaps og kaffe  
100 kr. 

LIS bestiller lokale, øl, vand og én snaps (er gjort). Snapseprisen skal forhandles! Ved samme 
lejlighed forhøres om kaffe og te. Kan vi selv have bønner med, eller skal vi købe Hallens dyrere 
kaffe. 

LIS køber rullepølse, sky, løg og karse og hønsesalat. 

BIRTE tænker på vekselsang som underholdning og køber røde sild og hvide sild, karrysalat, 
kapers og løg. Birte køber også smør og fedt – bedstemors. 

ERIK taler fortroligt med julemanden, før han køber rugbrød, lysere brød til høne og ost, 
blåskimmelost, småkager, der smager af jul, og en à to flasker O.P. Anderson. 

JETTE køber skæreost og brie, peberfrugter og vindruer. Køber pâtéer og cornichoner. Sørger 
for servietter til bord og mund, og for lys og stager. Og tændstikker. 

PER samler Brummerne og finder sang til dem. Svæver ellers over vandene og giver en hånd 
med, hvor det trænges. 

Alle køkkenforberedelser skal ske hjemme i eget køkken, så maden er lige til at lægge på fade 
og i skåle. Det tager tid at stille borde og stole op og at dække bordene og brygge kaffe. 

VI MØDES FØR GYMNASTIK KL. 9 for at flytte møbler og dække op. 

Næste bestyrelsesmøde er hos Lis Kastanie allé 26 i Vanløse 

MANDAG DEN 5. DECEMBER KL. 12. 



24. 10. 2016 – Jette, referant


