Bestyrelsesmøde / Chang Venner
Referat af bestyrelsesmødet, den 24.1.2020 i Changs Klubhus.
Deltagere: Georg B. Larsen, Mogens Jensen, Henrik Sloth, Jørn Giehm (deltog ikke),
Per Toftegaard og Gert Jensen (ref.)

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
2. Ansøgninger om tilskud
Gert kontakter bestyrelse ang. Betaling af Kr. 20.000,00 bevilget til
ungdomskonsulent, samt eventuelt betaling af 1. afdrag på byggeriet.
3. Orientering fra Bankocentret m.m.
Renovering af køkkenet er i gang - bliver dyrere - som forventet.
Referat fra seneste bestyrelsesmøde i Bankocentret er udsendt til Vennernes
bestyrelse.
Næste møde i bestyrelsen (Bankocentret) er 28.1.20.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der hele tiden skal gøres noget ekstraordinært for at
fastholde vores kunder/medlemmer.
4. Koordinator
Georg og Henrik har styr på det.
5. Økonomi
Henrik orienterede om vores økonomi.
Det ser godt ud - indtægterne fra Banko Centret og fra vores samarbejde med Skråen
har vi modtaget for 2019 og disse er som forventet - endda lidt bedre.
5. Aktivitetsudvalget.
Forslag til afvikling af ølsmagning i klubhuset de. 15.3.20 (Tromme vender tilbage).

Eventuelt
- Tilbygning (er opstartet her i det nye år.)
- Cafeteria - tages op, når vi hører fra Tromme.
Evaluering af vores ”projekter” i 2019.
Skråen - samarbejdet fungerer udmærket og vi har modtaget en pæn sum penge.
Banko Centret - det kører godt, og vi har fået lidt mere end sidste år.
Changs fødselsdag - vi deltager også i år, men vil se på nogle ændringer af vores
deltagelse i arrangementet.
Juletræssalg - et mindre underskud, men vi er enige om at fortsætte i 2020 - dog med
Nogle ændringer, som vi vender tilbage til.
Næste møde, den 13. februar kl. 16.30 i Changs Klubhus, efterfulgt af møde i
Changs udvidede Aktivitetsudvalg, kl. 18.00
Chang Venners generalforsamling er torsdag, den 27.2. kl. 18.00
Vi mødes kl. 16.00 til borddækning og til afhentning af maden.
Gert sørger for annoncering på hjemmesiden, Henrik og Gert udfærdiger regnskab,
samt afholder revisionsmøde med revisorerne forinden generalforsamlingen, Heine
spørges om han vil tage dirigentstokken. Gert udfærdiger Formandens tale, samt
Dagsorden.

