Den Blå Flamme
Referat Bestyrelsesmøde
Dato:

Tirsdag den 6. feb. kl 19.00 i Klublokalet Fyrtårn Tommerup

Indkaldte:

Lars Voldsgaard, Mogens Mulle Johansen, Preben Huusom,
Marianne Rasmussen, Ann-Marie Poulsen, Judith Freltoft,
Mogens Borne, Per Andersen

Afbud:

Judith

Agenda:
1.

Referat fra 15. december godkendt

2.

Kasseren orienterede om regnskabet.

3.

Kræmmermarked Langfredag den 30. marts 2018.
Der er d.d. solgt 38 pladser. Mulle, Per og Mogens arbejder videre med
indsamling til vores egen stand. Der er bestilt annoncer i LokalAvisen og
folkebladet. Lars og Mulle sætter plakater i reklamestanderne i uge 11, vi
har reserveret standerne i uge 11, 12 og 13.
Hvis vi kan komme i hallen som vi forventer er der opstilling torsdag den
29/3 kl. 9.00. Ann-Marie sørger for bemanding ved entré.

4.

Nyt fra Erhvervsklubben.
Lars og Mulle er i gang med at finde nye medlemmer, de har d.d. fået 5
nye firmaer med. Der har været nogle stykker som ikke ønsker at
fortsætte i Erhvervsklubben men vi forventer at der stadig vil være ca. 50
medlemmer.
Tommerup Erhvervsnetværk holdt møde den 5/2 hvor der var besøg af
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. I netværket er
der også et par firmaer der har ønsket at stoppe, men også her er der
flere nye på vej ind, så der fortsat vil være 18-20 medlemmer. En del
firmaer uden for Tommerupområdet viser interesse for netværket og er
dermed med til at Erhvervsklubben får nye medlemmer som ellers ikke
har tilknytning til lokalområdet.

5.

Nye arrangementer.
Lars og Mulle tager kontakt til Lars Selmer og aftaler nærmere om
afholdelse af et arrangement med smagning af portvin, gin eller anden
alkoholisk drik.

6.

Tur til 1. holdets udekamp den 18. marts i Tønder.
Der bliver afgang fra Fyrtårn Tommerup kl. 13.00 og vi forventer at være
tilbage igen kl. ca. 21.15. Ca. 25 pladser tilbydes gratis til Den Blå
Flamme og THK`s medlemmer.

7.

Fastsættelse af dato for generalforsamling.
Generalforsamling afholdes den 13. marts kl. 19.00 i Fyrtårn Tommerup.

8.

Eventuelt.
Preben taler med Mette Meyer om nye indmeldelsesblanketter som
opfylder persondataforordningen som træder i kraft 25. maj 2018.
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