
Akva Aktion: Status aktion:  
- Økonomi – Gennemgang af regenskab. Ændringer til Torsdagens A-møde 
- hvad er der af gode/ Der var mange mennesker og gode priser gennerelt. Det var en god ide, at der var 2 
auktionariusser. der var nok mellem 150 og 200 mennesker i løbet af dagen 
-dårlige oplevelser som vi skal huske til næste år: organiseringen kan blive bedre og der skal være klare 
linier for hvem der gør hvad. Bestyrelsen planlægger auktionen og indrager folk til de forskellige poster. 
Der trak en hel del, i lokalet. 
- På marts mødet starter vi planlægningen af auktionen. 
- Der skal flyers med til Viborg og Vejle. 
Der skal planlægges en tur efter auktionen som er foreningens tak for hjælpen. Medhjælpertur. 
 
 
 
Tysklandsturen 
15 deltagere foreningen giver 874 kr i tilskud 

Der var stor tilfredshed med tur og indhold. 

Der er måske kørt for stærkt og vi afventer en bøde. 

Bestyrelsen diskuterede hvem skal betale. 

 

Jule afslutning: Plan – styr på mad/drikkelse/gaver. 

Hver deltager medbringer 2 pakker. 

Æbleskiver - pebernødder - brunkager - RUD 

Slik 400 kr CORT 

Der er drikkevarer 

Kaffe 

-  

 

Kommende general forsamling: 

Hvem er på valg? 
 
Birger - Formand           - ulige år - modtager valg 
Uffe - Næstformand       - lige år 
Paul - Kasserer               - lige år 
Jesper                             - lige år 
Cort                                - lige år 
Ole                                 - ulige år - modtager valg 
Lykke                             - ulige år - modtager valg 
Rud                                - ulige år  - modtager valg  



Suppleant                       - Anders modtager valg 
Suppleant                        

Suppleant 

Revisor 

Revisor suppleant 

 

Agenda udarbejdelse –  

fremsendelse af invitation 

Udmelding om indkommende foreslag iht vedtægter 

 

Booking af lokale 

Andet? 

Foredrag næste gang så er har styr på det – februar mødet. 

Evt 
7. februar Søren  
7. marts Hans Martin 
4. April mødet  Benny fra Vejle 
 
Gælletidende, Jes fra Viborg arbejder med unge i arbejde beskyttet værksted. De vil gerne scanne vores 
blade for sodavand og slik. Det er vedtaget at vi overlader scaningen til Jes efter jul engang i det nye år. 

 


