12. december 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Fodslaw Nyborg onsdag den 9. december 2015 kl. 19:30
med følgende:
Dagsorden:
1) Aktivitetsfolder A5
2) Forslag til kommende ture og temaaftener
3) Hjemmesiden
4) Evt.
Tilstedeværende:
Stig Gorm Jensen, Bo Nielsen, Christa Skøtt, Vibeke Munch Schou (referent),
Bente Carney, Susanne Larsen og Flemming A. Jørgensen.
Foreningen er jo i opstartsfasen, og dette er det første møde, hvor bestyrelsen er samlet.
Det medførte derfor, at mange ideer og forslag blev drøftet. Hvad vil vi, og hvad kan vi?
Strategi skal lægges og spørgsmålet om, hvordan arbejdsopgaverne skal fordeles, blev
aftenens vigtigste punkt med følgende fordeling:
Turudvalg:
Stig Gorm Jensen
Christa Skøtt
Bente Carney
Hjemmesiden:
Flemming A. Jørgensen
Vibeke Munch Schou
Kontakt til avisen/redaktør/medlemsblad:
Vibeke Munch Schou
Tilskudsordning:
Susanne Jensen
Depot/lokale og turkoordinator m.m:
Bo Nielsen
1) Der er udarbejdet forslag til en Aktivitetsfolder, som endte med at blive udkast til
foreningens første medlemsblad. Indhold, opsætning og økonomi blev drøftet. Det
er helt klart et ønske, at få bladet trykt i farver, men rent økonomisk må vi i første
omgang nøjes med sort/hvid. Vores første blad indeholder en opfordring til alle
interesserede, om at blive optaget som medlem af vores forening, samt en
motionskalender for første kvartal af 2016.

Bestyrelsen blev enige om at lave brugerbetaling for ikke medlemmer
med følgende tekst:
For ikke medlemmer af Fodslaw Nyborg betales 20 kr. pr. gang for at gå med på
motionsturene.
Efter onsdagsturene er der hygge aften med kaffe/the og kage til 10 kr.
Gælder for alle både medlemmer af foreningen og gæster.
2) Turudvalget arbejder med at få lavet nogle ture hen over foråret, hvor det også er
en opgave at finde flere turledere. Der er mangel på turledere og i medlemsbladet
opfordres der til at kontakte enden Christa, Bente eller Stig, hvis man har idéer og
forslag til spændende ture runden om, som man har lyst til at dele med andre.
3) Der er blevet lavet en hjemmeside for Fodslaw Nyborg www.forslawnyborg.dk
og der arbejdes videre med at få lagt billeder og tekster ind. Kalenderen skal
opdateres med motionsturene i 2016.
4) Eventuelt
1) Det blev besluttet at få lavet en medlemsliste. Bo står for opgaven.
2) Som nystartet forening i Nyborg Kommune er der grundlag for at søge
kommunen om tilskud. Grundlaget for at modtage tilskud er, at foreningen er
godkendt som en folkeoplysende forening med vedtægter og er hjemmehørende i
Nyborg Kommune. Det skal også undersøges, om der er tilskuds muligheder i
byens banker. Susanne står for opgaven.
3) Samkørsel regler: Foreningen bestræber sig på, at få koordineret samkørsel, så
alle får mulighed for at komme med på de arrangerede ture. For kortere turen
betales 10 kr. og længere ture efter aftale med den man kører med. Turlederne
sørger selv for afløser, hvis man er forhindret.
Formanden Stig takkede for god ro og orden og kaffe og kage (-:

Vibeke Munch Schou
Referent

