TRYKKERDAMMENS BROLAUG

trykkerdammensbrolaug@gmail.com

Referat af bestyrelsesmøde 14. Feb hos Hanne
til Thomas, mig, Anette, hanne.algreen-ussing, kim

Kim var på ski og derfor ikke med. Men ellers alle.
D. 14. Feb. kl. 19 hos Hanne.
1. Slutopgørelse for Nordea fonden. Jytte har været sød og få det færdigt og afleveret
i samarbejde med Anette. De har accepteret vores snorkelsti er på land, plancher og kordinaler og at
man så selv svømmer efter det. Takker og dejligt at dette er færdigt.
2. Generalforsamling d. 21. Marts kl 19 hos Kim Aquanaut.
Valg af kassere i ulige år......... Anette takker ja til at fortsætte.
Kim er blevet fuld medlem da Vibeke er trådt ud.
Tilmelding til aftenen til Anette og jeg.
Jeg tager kage, kaffe, te og mælk med.
3. 4. Maj arbejdsdag kl 10-12. Kim spørger Michael fra Øresundsakvariet ang. snorkelstien, opsætning
m.m.
Alm oprydning og hygge, kassen ved vejen skal have Gori/olie, Anette køber ind, Peters bord ligeså,
Peter
sender info til medlemmerne, jeg bringer kage, alle kommer med drikkelse.
4. Nogle har meldt sig ud af foreningen, da de syntes dykkerne fylder for meget, øv. Skifte dykkertrappen
ud med alm trappe kan være en ide, evt. forlænge broen ved land mod Helsingør så dykker kan bruge
dette, Thomas har sendt et billede hvor det er tegnet ind. Vises på Generalforsamlingen.
Thomas kan trykke det på Nevertear papir.
Peter laver invitationer til arbejdsdag, fødselsdag og sætter det på hjemmesiden og Facebook.
5. En udefra har ønsket et cykelstativ, vi har bedt ham at kontakte kommunen, vi gør ikke noget og ellers
foreslået at han melder sig ind.
6. Vi har 92 medlemmer, en Søren Lund har indbetalt 500 kr, Anette tjekker det op.
7. 3 års fødselsdag holder vi som vi plejer. Ja tak til Peters kor, ja tak til Steiner og trompeten.
Hilsen Sysser.

