
Kære alle 
 
Jeg bruger dagsorden som referat.  Modtager gerne bemærkninger….  
 
Dagsorden/ Referat. - lige nu udkast 1 25.09 2019  
 
1 Godkendelse af Dagsorden  
 
Godkendt – ingen yderlige punkter. 
 
2 Godkendelse af referat fra sidste møde ( ? )  
 
Søren renskriver referat fra forrige møde og sender . 
 
3 Økonomi 2019 FRS 
 
Søren havde sendt opgørelse over økonomi. Rest 3.763 – når kendt udgifter er betalt. 
Søren har efterfølgende haft en positiv og opmuntrende samtale med Dennis.    
Mere på Næste bestyrelsesmøde  
 
4 Budget 2020 FRS 
 
Der var i Kredsen stor ros til Frs og man mente at det var på sin plads at budget 2020 blev forhøjet to 
37.500 kr. for 2020. 
 
5 Udflugter 2019 / 2020 
 
Søren delte skema med arrangementer for 2019 og 2020 ud.  
Der er i gennemsnit 30 personer på hver tur ( max )  
Det er lavet dobbeltture på de populære arrangementer. Derved undgår vi de store ventelister ( 32 pers. På 
byvandring  
Den 23 september ) 
Vi får sværere og sværere ved at tilbyde Seniorklubbens medlemmer at deltage i vores turer…  
  
6 Kurser 2019/2020 
 
Der gennemføres 1 kursus 04 november – næsten udsolgt.  
Der er planlagt 3 kurser i 2020  
 
7 Tilbagemelding møde med Transportordførere 
 
Søren gav en orientering fra et godt møde .  
 
9 Tilbagemelding Kredsbestyrelsesmøde HK T/J    
 
Søren gav et referat fra de åbne poster i dagsorden . 
 
10 Lister / Hjemmeside. 
 
Søren er næsten færdig med vores egen liste. Nogle krypteringsproblemer er løst  



HK T/J skal opdaterer den store medlemsliste i forår – hvorved forsinkelse kan forekomme. 
 
Hjemmesiden er næsten færdig – bla mangler vi stadig billede mm. 
 
11 Nyhedsbrev 
 
Intet  
 
Næste møde : 13 november i HTÅ… Kan evt blive flyttet til HK – Huset da jeg er indkaldt til extra ordinært  
Budgetmøde fra morgenstunden. Vi har om eftermiddagen tur til Folketinget kl 15.30  
 
Ulla har oplyst at hun pga forventet småfolk, ikke kan deltage i møderne resten af året…. Gældelig jul til 
Ulla… 
Hvad hvis vi kommer til Svendborg ? det har vi jo gjort før…  
 
KH  
SEA 
 
 
 


