
Bestyrelsesmøde hos Mogens, tirsdag den 24/10 2017 klokken 19. 
 
Til stede: Mogens, Asger (referent), Peter, Peder. Alle fremmødt til tiden. Afbud fra Kenneth. 
 
1. Siden sidst: Mogens fremlægger opgørelse fra Blovstrød den 29/9 2017. Med i alt 17 – heraf 
11 medlemmer (heraf 4 kvinder) og 6 ikke-medlemmer – som betalende deltagere giver dette 
arrangement et underskud på 215,00 kroner. 
 
2. og 3.: Vi har fået lavet 100 reklamehåndklæder og betalt 185 kroner per styk. Vi har kun 
solgt 5. Vi beslutter at kalkulere med et underskud og sænker salgsprisen fra 200 kroner per 
styk til 150 kroner per styk. 
 
4. Julefrokosten. Bestyrelsen pålægger Mogens og Peter at finde en god og billig løsning på 
bordudfordringen til julefrokosten den 16/12 2017. Eventuelt to foldeborde a 250 kroner, 
som kan fragtes i bil, eller måske et lidt dyrere. Mogens og Peter undersøger og køber. 
 
5. Tur til Ostee Term, Tyskland: Vi beslutter at udsætte turen til efter nytår engang, selv om 
der er sat penge af til en sådan tur. 
 
6. Solvennerne. Bestyrelsen byder gerne forhenværende medlemmer af Solvennerne 
velkommen som enkeltmedlemmer i DN Storkøbenhavn, uanset om foreningen bliver nedlagt 
eller ej. 
 
7. Bevilling økonomi for bestyrelsen. Mogens nævner, at han har brugt penge af egen lomme 
på at udprinte og få lamineret plakater for DN Storkøbenhavns aktiviteter (10 kroner per 
plakat). Bestyrelsen bevilger Mogens 150 kroner (kontorudgifter). 
 
8. Eventuelt. Mogens oplyser, at han køber et styk af vores DN-håndklæde til 150 kroner. 
 
9. Næste møde: Da Asger ikke kan møde klokken 19 mandag til torsdag, foreslår han en 
fredag, og bestyrelsen giver Mogens ret i, at vi ikke bare skal holde møde for mødets skyld, og 
da bestyrelsen i øvrigt kun er forpligtet til at holde seks møder mellem hver 
generalforsamling, fastsætter vi næste møde til: fredag den 12/1 2018 klokken 17. Peder vil 
gerne have, vi dropper spisning først og begynder med mødet. Det tages til efterretning, vi 
dropper spisning eller tager let på det. Så vil han tage så tidligt hjem som muligt, når mødet, 
der holdes hos Mogens, er forbi. 
 
I øvrigt fastsætter vi generalforsamlingen i DN Storkøbenhavn til søndag den 11/3 2018 i 
Frederiksberg Svømmehal, hvor den plejer at blive holdt. 
 
 
 
 


