Referat fra ITI Bestyrelsesmøde
d. 09.03.2015 kl. 19.30 hos Mads Næblerød

Deltagere:
Mads Næblerød, Søren Sørensen, Jens Nielsen, MajBritt Steffensen,
Ole Emil Rasmussen og Marianne Rise

Agenda:
●
●
●
●

Økonomi og regnskab – Jens
95 års jubilæet
Hjemmeside
Diverse – herunder dato for næste møde

Referat:
●

Økonomi og regnskab – Jens:
Jens fremlagde udkast til årsregnskabet for 2014 – det blev vedtaget med få
rettelser.

●

Hjemmeside:
Marianne og søn er i gang med at kigge på mulige designs.
Der skal bruges billeder og video fra begge hold.
Vi tager billeder og video til træningen i morgen og mailer til Marianne.
Billeder af bestyrelse og træner tages ved lejlighed
Søren sørger for at logoet laves digitalt.
Forfriskningslisten skal med på hjemmesiden.
Medlemslisten skal være på hjemmesiden – hvem skal have adgang til den?
Der skal være en nyhedsside – der sendes mail til medlemmerne, når der er lagt
nyheder ud.
Marianne og søn arbejder videre på et forslag.

●

95 års jubilæet –

Bordplan: Spillekort deles – røde til damer/sorte til herrer – den ene del lægges
på pladsen – den anden del lægges i en pose – hver gæst trækker et halvt kort.
MajBritt medbringer poser.
Bordnumre – 16, Marianne laver bordnumre.
Der skiftes bord efter hovedret – herrerne flytter til næster bordnummer.
Tilmeldingsliste: 22 damer + 20 herrer
Mads tilmelder 40 i morgen og evt de 2 sidste på fredag.
Underholdning:
Mads byder velkommen ved velkomstdrinken
Mads holder en tale
Mads spørger Uffe, om han vil fortælle om foreningens historie ellers fortæller
Mads uddrag af historien.
Frederiksbergsangen efter forretten Marianne
Carl Heinzsangen 1. del efter hovedretten – Carl Heinz
Motionssangen efter desserten – MajBritt
Carl Heinzsangen 2. del til kaffen – Carl Heinz
Quiz: om Frederiksberg – vi sender alle senest onsdag aften 3 spørgsmål til
Ole, som samler 12 spørgsmål til en quiz, som laves,når vi har skiftet borde
efter hovedretten. Quizzen må vare 15 minutter. Det bord, der har flest rigtige
svar vinder en gratis drink i baren. Ole laver nogle gevinstbeviser.
Hvis to hold har lige mange rigtige svar, gives et spørgsmål, hvor det hold, der
kommer nærmest med det rigtige svar vinder.
Bestyrelsen mødes i Josty kl 17 på lørdag og gør klar.
●

Diverse – herunder dato for næste møde:
Næste møde: onsdag d. 08.04.2015

D. 10.03.2015
Referent: Marianne Rise

kl 19.30 hos Mads

