Referat af bestyrelsesmøde hos Jette mandag den 20. august 2018
Til stede var alle seks: Erik Kjær, Lis Nielsen, Birte Winder, Per Haaber Gylling, Elisabeth Eiberg og
Jette Thomsen.
Bankbeholdninger er d.d. 17.787,94 kr. Nordea kræver i fremtiden 300 kr. for en foreningskonto!!!
Frederiksberg kommune har i denne sæson givet i alt 11.113 kr. Københavns kommune 2.244 kr.
Lis forventer, kommunerne giver mere i dette kalenderår.
Det er bestyrelsens beslutning, at medlemstallet ikke overstiger 50 medlemmer. I øjeblikket er der
37 gymnaster og 16 ønsker medlemskab. Vi opretter en venteliste til dem, der melder sig sidst ind.
Først til mølle princippet følges. Det er stadig gældende, at man kan få en prøvetime, før man
melder sig ind ved at betale kontingent.
Måtterne er meget slidte og for få. Lis taler med Benny fra Mariendalshallen, som bør være
ansvarlig for, at måtterne er i orden.
25 maj gik Danmark ”amok” på grund af persondataoplysninger til foreninger, rejsebureauer og
alle steder, man som borger har givet sit cpr.nr. Erik skriver på hjemmesiden om vores brug af
medlemmernes cpr.nr., så der ikke går panik i ”de glade”. Kommunerne skal have oplyst cpr.nr. for
at give tilskud. Kun Lis har medlemmernes cpr.nr. og vogter over dem.
Efterårs Foredrag.
Erik har oplevet en aften med vinbonde Miriam Arcerito fra Hvidovre. Erik vil kontakte Miriam og
høre, om hun kan komme og optræde for os med tre prøvesmagninger og fortælle om fremstilling
af vin i Danmark.
Dette enten mandag den 29. oktober eller mandag den 5. november efter gymnastik.
Juleafslutningen er mandag den 17. december efter årets sidste gymnastiktime. Julemanden er
gået på aftægt, så vi skal tænke nyt. Måske en improviseret opførelse af ”Klods Hans” med kendt
oplæser og aktører, der udpeges på stedet. Jette laver et oplæg, som finpudses af bestyrelsen.
Foredrag til foråret.
Storyteller Gunilla …… om ”grevinden fra Bagsværd” eller besøg af Jytte Abildstrøm.
Forårsturen kan gå til Andelslandsbyen Nyvang med bus. Det bliver dyrt. Entré: 120 kr. pr. pers.
Derudover kommer bussen. Andet forslag er sejltur til Hven. Med morgenmad på båden og entré
til Tycho Brahe museet var prisen sidste år 450 kr.
Generalforsamling 2019 sættes til mandag den 13. maj – kan ændres.

Næste møde er hos Elisabeth Lyøvej 22, 4.mf mandag den 12. november kl. 11.30.
Referenten takker for et fornøjeligt og godt møde.
20. august 2018 – Jette Thomsen

