DSGK
Den 19. april 2016

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. april 2016, kl. 13.00 i Årslev Hallen.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens konstituering
4. Udveksling af adresse, tlf. nr. og e-mail
5. DSGK mailadresser
6. Godkendelse af referat fra mødet 14. februar 2016
7. Udvalgsformænd
8. Generel drøftelse og sager til behandling
9. Opgaver inden næste bestyrelsesmøde
10.Tid og sted for næste bestyrelsesmøde
Deltagere:
H. C. Jørgensen
Annette Larsen
Gitte Moustgaard
Marianne Schlüter
Gro Poulsen
Gitte Møller
Afbud fra:
Helle Priess
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1. Valg af referent:
H. C. Jørgensen blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger.
3. Bestyrelsens konstituering:
Efter en drøftelse, og en beslutning om at udnævne en Administator med de
nedskrevne opgaver, blev konstitueringen gennemført som nedenstående:
Næstformand Annette Larsen
Kasserer Gitte Moustgaard
Sekretær Helle Priis
Bestyrelsesmedlem Marianne Schlüter
4. Udveksling af adresser m.m.:
Kontaktpersonlisten blev tilrettet og udsendes til alle.
Formanden sørger for at hjemmesiden og bladet opdateres hermed.
5. DSGK mailadresser:
Formanden giver webmaster besked om at fremsende mailadresser og
password til de berørte, når referat fra generalforsamlingen er underskrevet.
6. Godkendelse af referat fra mødet den 14. februar 2016:
Referat godkendt uden bemærkninger og herefter underskrevet.
7. Udvalgsformænd:
Det blev besluttet at bibeholde de nuværende udvalg.
Alle nuværende udvalgsformænd fortsætter og nedsætter selv eget udvalg.
8. Generel drøftelse og sager til behandling:
- Forslag til ny aftale for kørsel m.m. blev godkendt.
- Det blev besluttet at deadline for blad nr. 2 rykkes til 10. maj 2016.
- Formanden gav en kort status vedrørende den nye hjemmeside og det vil
blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder.
9. Opgaver inden næste bestyrelsesmøde:
- Formanden udsender forslag til forretningsorden for 2016/2017 til alle
inden næste møde.
- Formanden sætter den nye dato for deadline til blad nr. 2. på
hjemmesiden, samt besked til redaktøren.
- Formanden udsender den godkendte aftale om kørsel m.m. til alle inden
næste møde.
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10.Dato og sted for de næste bestyrelsesmøder:
- Søndag den 8. maj 2016, kl. 11.00 hos formanden.
- Søndag den 19. juni 2016, kl. 11.00 hos ?
- Søndag den 28. august 2016, kl. 11.00 hos ?
- Søndag den 13. november 2016, kl. 11.00 hos ?
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