HIL Veterangruppa

Referat fra styremøte 6. november 2014
For å minne om noen kommende , aktuelle saker - hadde leder Liv sammenkalt til styre-møte i sin trivelige stue på Hakadals solside. Etter en utsøkt bevertning med tilhørende koseprat gikk hun over til dagsorden:
Kort referat fra møte i hovedstyret tirsdag 7.november: Selv om alle gruppers økonomi i
prinsippet skal være underlagt hovedkasserers kontroll med de følger det vil ha for disponering av gruppenes konti, hadde hun gitt klart uttrykk for at veterangruppas økonomi av meget naturlige grunner måtte holdes utenfor og være som før. Dette hadde hun
fått forståelse for, slik at det nå bare gjenstår formaliteter før alt blir som før.
Et tilbud fra Maxbo om nytt kjøkken var foreløpig utsatt, selv om prisen virket akseptabel. Det ble en del diskusjon i etterkant av denne opplysning, noe som var ganske naturlig, da “våre” damer unektelig har ganske god erfaring med bruk av kjøkkenet. Ett
var alle enige om: Det er for lite for den stadig økende bruk.
Når det gjelder årets juletre, kunne Liv meddele at dette blir levert torsdag 27.november
om formiddagen. På forrige kafekveld lot det til at de fleste av de gamle juletrekara er
klare til ny innsats. Det er å håpe at det passer for de fleste denne formiddagen. Arrangementet med selve tenningen første søndag i advent tar hovedstyret seg av.
På dette styremøtet ble det også så vidt “luftet” en tanke om å holde kafekveldene kun
en gang pr. måned. Hvordan dette vil innvirke på medlemstall, økonomi o.s.v., er vel
noe usikkert. I så fall bør det komme som et forslag på årsmøtet
Siste ordinære kafekveld før julebordet er 17.november. Der vil Liv minne om at hun
snart har sittet det året ekstra hun lovet ved siste årsmøte. Forøvrig skal sekr. forsøke
å finne ut av hvem av de andre i styret som formelt er på valg. Dette meddeles valgkomite-ens formann i god tid. En enkel årsberetning bør også være klar ved årsskiftet,
selv om selve årsmøtet ikke finner sted før sist i januar 2015, nemlig mandag 26. januar.
Helt til slutt fremla Liv et forslag om kafekvelder i vårhalvåret 2015, noe de andre i
det fulltallige styret (Randi, Reidun, Berit, Ole og Halvor), var enige i.
Det vil bli søkt om følgende mandager: 26. januar (årsmøte), 9. februar, 23. februar, 9.mars, 23.mars, 13.april, 27.april, 11.mai, 1.juni og 15.juni (spekemataften), samt
23.juni (st.Hans-tur til Lauvtangen). Liv selv skriver også denne lista med forslag til
verter og deler den ut.
Å erstatte et vårmøte med en vårtur var det full enighet om. (Evt. 1.juni - siste års Hurum-tur var både morsom og lærerik). Aktivitetskomiteen forespørres.
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