Referat af bestyrelsesmøde i GLOOB d. 17.2-09 i
Elkjærhal/multihus mødelokale.
1. Konstituering af ny bestyrelse, velkommen til Søren
Uffe overtog 19.626,92 i banken og 11388,50 i kassen fra Peter regnskabet er i
orden og mangler kun underskrift fra revisorer som har været med til at
gennemgå 70/08 regnskabet for at få lavet en frisk start så vi ved hvor vi er.
Resultatet for 07/08 blev et overskud på 7883,45.
Uffe vil gerne overtage kaserer jobbet da han efterhånden var så godt inde i
det at det var det nemmeste. Søren blev konstitueret som næstformand.

2. Det næste års arrangementer.
Haloween d. 31 okt. ( Ib og Birthe skal kontaktes ang. Detailier )
Banko 25 okt.*
Generalforsamling 11 nov.*
Banko 29 Nov.*
Juletræ 13 dec.* ( Det skalaftales med Bodil ang. Underholdning )
Derudover blev følgende drøftet:
Foredrag med Falk Mikkelsen i sådan lidt mere debat/cafeagtig omgivelser i
uge 41 hvis han kan.
Fællesspisning sammen med hal/idrætsforening/elkjærklub evt. med
appetitvækker til foredrag + div aktiviteter.
Ovenstående koordineres med Menighedsråd og Elkjærklubben af Knud
* lokaler bookes og forplejning aftales med Elsebeth

3. Skal vi have nedsat et udvalg som står for kontakten til
kommunen.
Det blev aftalt at Knud kontakter Irene for at høre om hun er interesseret i at
medvirke i dette udvalg.

4. Konference om lokalsamfund i Smidstrup/Skærup i
Smidstrup hallen d. 28 Marts.
Der er endnu ikke kommet en invitation til arrangementet, Knud opfordrede
alle til at komme og evt. tage deres lidt ældre børn med da der bliver flere
arrangementer for unge på dagen, konferancen sidste år var en stor succes så
alle der har mulighed bør komme.

5. Båltaler til Sct. Hans
Der blev foreslået Kristian Thulesen-Dahl og den nye præst, Knud undersøger
mulighederne.

6. Evt.
Der blev diskuteret følgende:
Højtalere i aulaen
Trådløs mikrofon til foredrag
Gave til Kis og Poul-Erik blev fastsat til et gavekort til Hotellet på 1000,Fælleskalender på elkjærsiden.dk med arrangementer for alle foreninger i
området
Fællesarrangementer med Elkjærklubben / fællesspisning blev vendt, Elsebeth
vil gern lave med til et sådant arrangement, så vi skal bare have en tovholder/
initiativtager
Vimpler skal op d. 29 marts, der flages til konfirmation, sportsfest
Folderen ”Velkommen til Grønbjer- Langelund” skal genoptrykkes, Irene
kontaktes for at få fat i originalen.
Vi mødes for at stille op til Sct. Hans søndag d. 23 kl 10.00

7. Næste møde
Næste møde blev mandag d. 16 Marts

