
Bestyrelsesmøde 10.3.2023 hos Michael og Birgit 

Tilstede: Rolf. Birgitte, Hella, Stig, Michael og Birgit


Birgitte fremlagde regnskab. Kassebeholdning pr 31.12.2022: 14.343,38

Det ser jo fint ud, men vores medlemsliste er nu skrumpet til 49! Vi enedes dog om at 
fastholde det nuværende medlemsgebyr på kr. 150.


Generalforsamling d. 28. Marts 2023

Vi diskuterede, hvad formandens beretning skal indeholde. Der var enighed om, at den 
skulle være så kort som mulig, og at formanden ikke behøvede at opremse alle årets 
begivenheder.


Med hensyn til behandling af skriftlige forslag, blev det vedtaget, at eventuelle forslag skal 
være sendt til Rolf  en uge før generalforsamlingen.


Ved generalforsamlingen i år er Hella, Birgitte og Merete på valg. Hella ønsker ikke at 
fortsætte. Merete vil godt fortsætte. Stig har accepteret at indtræde i bestyrelsen. Det er 
vigtigt at have den person,  som står for programmer, hjemmeside m.m med, og vi har jo 
også ofte indkaldt både Stig og David. Herudover vil vi prøve, om vi kan få Jette 
Marcussen med. Balancen mellem spillefolk og dansere i bestyrelsen vil være ok.


Forårsfesten på Lindegården

Vi diskuterede, hvordan vi kunne få så mange som muligt med. Birgitte vil lave et udkast 
til en meddelelse om festen til andre foreninger. Vi er ikke interesseret i at få mange andre 
spillefolk med, så vi vil sortere i, hvem vi vil kontakte. Eksempelvis hverken Gladsaxe eller 
Værløse spillemandslaug.


Der vil være brug for hjælpere til udsmykning og borddækning. Det vil blive bragt frem et 
par tirsdage før festen.


Vi talte om lanciers-projektet. En god ide, men der var en del rod i annonceringen. Nogle 
troede, at det kun var een gang - andre at det var tre gange osv. Skal vi lave flere 
projekter, skal vi hvert fald sikre, at orienteringen er helt klar.


Vi havde det som altid hyggeligt sammen.


Referent: Birgit


