Referat fra bestyrelsesmøde: Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 15.00.
Til stede: Bjarne Raby, Bjarne Bue, Bjarne Hallstrøm, Flemming Olsen og Bo Balschmidt (Ref.).

Punkt Beskrivelse

Beslutning

1
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Godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Formanden / Næstformanden
orienterer
a. Corona, forsamlingsforbud m.v.
b. ”Anemonen” mangler et rum
på 10 m2.
c. DIF foreningspulje – vi har fået
27.000,- til tre nye romaskiner.
d. Hærværk på teltet.

A: Afriggerfest er aflyst. Træning i træningsrum
skal ske med visir, hvis der er mere end 10
personer ad gangen. Personligt visir kan købes hos
støtteforeningen. Pris ca. kr. 50,-.
B: MR kan ikke hjælpe Anemonen med plads.
C: Romaskiner indkøbes, når nyt træningsrum er
klar.
D: Skaderne på teltet og på inventar anmeldes ikke
til forsikringsselskabet.
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Aktuelle emner
a. Byggeri, tidsplan
b. Byggeri, økonomi, tilskud,
forbrug.
c. Standerstrygning (24. okt.).

A: Vi er lidt bagud, men vi regner fortsat med, at vi
kan være klar inden jul (i år!).
B: Vi har stadig ikke fået endeligt tilsagn om støtte
fra LAG. Foreløbig holder vi os indenfor den
fastsatte økonomiske ramme.
C: På grund af Coronasituationen afholdes
standerstrygningen ude i teltet og med servering af
øl og vand – Ingen kagebord i år!!!
Bue skriver ud til 60+’erne og BoB skriver til
samtlige medlemmer.

4

5

Økonomi/
Kassereren orienterer

Kassereren har oplyst, at der er ikke uforudsete
økonomiske forhold.

Ansvarsområder
Tur og motion, Bjarne Bue

Intet

Instruktion, Bo Balschmidt

Intet

Kaproning, Bo Balschmidt

Intet

Ungdom, Bo Balschmidt

Intet

Broer og udenomsarealer Bjarne
Hallstrøm

BH forventer ikke, at der bliver leveret broer fra
projektet ”Naturlandet Lolland Falster”. Til foråret
må vi vurdere, om MR selv skal/kan etablere en
bro.
Hele huset trænger til en hovedrengøring. Dette
udføres i forbindelse med ibrugtagningen af de
istandsatte lokaler.
Motionsfolkene er parate til at hjælpe med at få
tømt træningslokalet, når den tid kommer. Der er
afsat midler til istandsættelser og få nyanskaffelser
i forbindelse med byggeriet.
Vi hører hos medlemmerne, om der er en eller
flere, der kan vejlede bestyrelsen om brug og
forbedring af hjemmesiden.
JWH har gjort en flot indsats. Når nye sponsorer
kommer i hus, skal de sende logo til MR.
Torsdag d. 17. december kl. 15.00
Intet

Husudvalg, Bjarne Raby

Træningsrum, Bjarne Raby

Hjemmeside og nyhedsbrev, Jane
Pørtner
Sponsorer John Winther Hansen
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Næste møde
Eventuelt

