Bestyrelsesmøde 24.september 2015
Til stede: Lena Blicher, Henrik Quistgaard, Bjarne Brohus, Carl Erik Jensen, Ivan Andersen, Kirsten
Nørbalk ( Jørgen Nørbalk)
1. Valg af ordstyrer.
2. Nyt fra formanden, Bjarne og Carl Erik. 3. Evaluering af DHL
4. Økonomi
5. Planlægning af 3. Oktober
6. Klubber og udvalg
7. Næste møde
8. Eventuelt

Ad.1. Ivan Andersen
Ad.2. Lena har forsøgt at kontakte Mette Holst (direktøren), men er ikke kommet igennem. Lena taler
med hende snarest angående teltproblematik.
Jeg redegjorde for, hvad jeg ved om teltproblematikken.
Bjarne har været til møder i såvel Frederikshavn som Aalborg og derforuden til hovedbestyrelsesmøde.
Han fremsender referat fra hovedbestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne her i kredsen.
Derforuden har han lovet, at fremsende referat fra samarbejdsdagen, som både han og Carl Erik deltog
i.
Carl Erik fortalte om sine oplevelser på mødet.
Ad 3. Vellykket arrangement. Vi talte om, vi ikke kunne få trøjefordelingen til at forløbe lidt lettere, og
vi talte om, det vil være en god idè at grille i forbindelse med et sådant arrangement.
Ad 4. Økonomien ser pæn ud i kredsen. Carl Erik har lovet et sponsorat til parki - fodboldholdet. Poul

køber ind til mødet 3. Oktober.
Ad 5. Carl Erik tager computeren med til Rhodos og tager mod tilmeldinger der. Han orienterer så
tilbage til Nordjylland, så vi ved, hvor mange vi bliver 3. Oktober.
Bjarne står for mødeledelsen.
Ad 6. Vendsyssel Øst har lavet program helt frem til sommerferien. I uge 40 er der arrangeret en tur til
Blokhus, hvor man skal til Sandskulptur- festival. Derefter skal man spise stegt flæsk i Fårup Skovhus.
Klub Nibe Himmerland havde først i september en hyggedag. I november holder man et
julearrangement. Ad 7. Næste bestyrelsesmøde bliver 27. November. Mødet afsluttes med en
julefrokost. Ivan undersøger mulighederne i Solsidehallen m.m.. Bestyrelsesmødet er fastsat til kl. 15,
og frokost afholdes kl. 17. De pårørende kan eventuelt boule før frokosten.
Kirsten Nørbalk
	
  

