Kredsbestyrelsesmøde
Nordjyllandskredsen
24 marts 2014

Til stede: Lena Blicker, Kurt Alling Nielsen, Bjarne Brohus Morten Kristensen, Palle
Lundtorf, Poul Israelsen, Carl Erik Jensen, Kirsten Nørbalk.
1. Valg af ordstyrer

Kurt

2. Valg af referent

Kirsten

3. Konstituering af bestyrelse
Formand:

Lena

Kasserer:

Carl Erik

Sekretær:

Kirsten

Næstformand:

Kurt

Redaktører for Parkiposten:

Morten, Kurt og Palle.

Web redaktør:

Morten.

Flemming Nielsen har forladt bestyrelsen, og Carl Erik er indtrådt i hans sted.
Poul er suppleant og deltager i alle møder.

4. Temadag 26. april 2014
Der er tilmeldt 32 deltagere, hvoraf 16 har betalt.
Morten vil sende indbetalingskontonummer til alle tilmeldte.
Sidste frist for tilmelding er 14.april. Morten sender mail til bestyrelsen om endelig antal
tilmeldte 15.april.
Hasseris Gymnasium sponsorerer: Kaffe, engangsservice, servietter og duge.
Bordopstillingen og borddækning kan først ske om morgenen 26.april.
Bestyrelsesmedlemmer og hjælpere møder kl. 8

Lena er forhindret i at kunne deltage og har meldt fra.
Temadagen starter kl. 9,30 med rundstykker og kaffe på lærerværelset. Derefter er der
foredrag i et af de større lokaler.
Poul ordner indkøb til mødet.
Kurt er mødeleder.

5. Parkiposten
I øjeblikket trykkes Parkiposten af B.B. Consol, mod at de modtager betaling for
annoncerne i bladet.
Deadline for stof til Parkiposten er sat til 9. juni 2014-03-24, og udgivelsen er sat til 1.
juli 2014-03-24.
Bjarne opbevarer foreningens printer.

6. Hvornår holder vi møder.
Vi vil når ikke andet er aftalt holde vore møder kl.16, og satse på at afslutte kl. 18.
De to kommende møder.
15. april kl. 11 til kl. 14 hos Kirsten og Jørgen Blommevej 7. Vodskov
24. juni kl. 16 til kl. 18 hos Carl Erik Amalienborgvej 10. Nr. Uttrup.
Dagsordenforslag sendes til Lena, og Lena sender endelig dagsorden ud.

7. Eventuelt
Der er bevilliget ca. 400 kr. til aktiviteter i Vendsyssel Øst kredsen.
Ved afholdelse af bestyrelsesmøder betales 300 kr. til værten. Pengene er beregnet til
udgifter i forbindelse med mødet.
Kirsten Nørbalk

