Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2022 kl. 12.00
mødet afholdes i Havnemuseet
1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2022
Godkendt
2. Det blev den 13. januar besluttet at rykke generalforsamlingen til den 15. marts.
Holder vi fast i denne dato? Har vi aftaler på plads med lokale, foredragsholder mv.
Vi fastholder tidspunktet. Alle aftaler er på plads også med de to foredragsholdere
Finn Jensen og Henning Ankjær.
3. Kassereren fremlægger det endelige regnskab til godkendelse og orienterer i øvrigt
om foreningens økonomi.
Der mangler endnu enkelte poster at blive afstemt, blandt andet momsregnskab.
Det endelige regnskab bliver klar, så vores revisor kan godkende det primo marts.
Pt. er der 307.000 kr. på bankkontoen.
4. Hedensted Kommune har inviteret til fest for de frivillige indenfor Kultur- og fritids
området -Award -i Hornsyld Idrætscenter torsdag den 17. marts kl. 18-22.
Hvem ønsker at deltage?
Carsten vil sørge for samlet tilmelding. Carsten skal have tilbagemelding snarest.
5. Indretning/anvendelse af ”Galleriet”. Bestyrelsen har modtaget en grundplan, som
Carsten har udarbejdet. Åben drøftelse af forslagene.
Carsten havde sammen med Ole P. og Olaf udarbejdet et forslag, som der blevet taget
udgangspunkt i. Der var enighed om, at vi skal tilgodese det yngre publikum med
aktiviteter, der kan udfordre deres fantasi. Vi skal sikre, at der er gulvplads, så lokalet
(galleriet) kan anvendes fleksibelt. Med de bemærkninger der faldt, vil Carsten følge op
med opgaver, som vi kan sætte i værk efter nærmere aftale. Carsten indkalder
”håndværkere”, når han er klar.
6. Det er tidligere besluttet, at Flemming overtager Ole P´s opgaver i forhold til kustoderne
og hjemmesiden. Det er i den forbindelse aftalt at knytte ekstern bistand til ajourføring
af hjemmesiden. Ole har lovet at få overdraget opgaverne på en sådan måde,
at Flemming kan løfte opgaven.
Ole P har lavet plan over åbningstider, røgedage mv. Ole sørger for en glidende
overdragelse af opgaverne. Der er lavet aftale med Helena Holm om hjælp med
hjemmesiden.
7. Fastlæggelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde
Onsdag den 6. april kl. 14.00. Vi møder kl. 18.00 forud for generalforsamlingen.

8. Evt.
Det er tidligere besluttet at anskaffe en kølecontainer. Flemming og Carsten har set på
en kølecontainer, tilsvarende den vi har fået pris på tidligere. Der var enighed om, at
vælge modellen med boogiehjul, pris 58.000 kr. excl. moms. Skal kunne leveres senest
den 9. maj. Vi vælger at få den nedvejet til 1400 kg. Vi undersøger senere forhold vedr.
udleje af kølecontaineren. Vi tegner kaskoforsikring.
Hedensted kommune har inviteret til inspirationsaften i Hornsyld Idrætscenter mandag
den 25. april. De der ønsker at deltage, skal selv tilmelde sig.

