Bestyrelsesmøde
DMF-Sønderborg 10.04.2018
1. Valg af ordstyrer
- Niels
2. Valg af referent
- Nicolai
3. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
4. Konflikten
- Vi tager højde for foreningens svage medlemmer og støtter dem gennem en eventuel
konflikt. Det endelige beløb derfor er ikke fastlagt endnu.
5. Økonomi
- Er allerede blevet drøftet på generalforsamlingen. Der er vedlagt dokumentet
6. Kurser
- Aflysning af Mina fred. Flyttes til efteråret - Vi finder en dag der passer
7. Website v. Lasse
- Gennemgang af nyopdateret hjemmeside, bl.a. med en søg støtte formular
- Lettere overskuelig for medlemmerne – Forsidepunkt med nyheder
- “Tak for støtten” som underpunkt, i fanen “søg støtte”
8. Konstituering
- Næstformand: Lasse
- Kasserer & Gavekurvsansvarlig: Jan
- Bestyrelsesmedlem: Jeppe & Nicolai
9. Repressentantskabsmøde
- Lasse & Nicolai har desværre ikke mulighed for at deltage i mødet for unge i DMF.
10. DMF Syd
- Ungdomsinitiativ
- Ref. sendes videre til resten af bestyrelsen
11. Tillidsmandskursus
- evt. Jeppe, alt afhængigt af hvilken dato
- Niels sender dato ud
12. 100 år med DMF
- 2020 – Niels fortsætter dialogen med Stephan Kleinschmidt og Simon Faber
- Det vil være at foretrække at være en del af det store show
13. Nye medlemmer
- Vi tjekker op på hvem der er (og ikke er) medlemmer hos os, med henblik på at få fulgt op
på medlemmerne i lokalområdet
14. Evt
- Næste møde er Tirsdag d. 15. maj kl. 19 hos Jan Ø.

Tabel 1
Omkostninger
Honorar formand

10000 Lokalkontingent
DMF

Honorar jubilæumsansvarlig

3000 Extern støtte

Rejse og transport

5200

porto og gebyrer

Ialt

Indtægter
110000
2500

800

Udarbejdelse af årsregnskab

5000

Bogføring, kasserer

5000

hjemmeside

3000

ny hjemmeside

1500

bestyrelsesmøder

7000

repræsentation, gaver, jubilæer

7500

Støtte til medlemmernes
efteruddannelse og musikalske
projekter.

30000

bestyrelsens initiativer

10000

Repræsentantskabsmøde 2018

4000

Generalforsamling

7500

Tillidsmandsuddannelse

3000

Diverse

3000

Hensættelse til jubilæum 2020

7000

112500

112500

1

