Mænds Mødesteder Frederiksberg
Referat fra
Bestyrelsesmøde
Møde nr.: 22 / 2019
Dato: 10/01. 2019, kl. 19
Sted: Betaniahjemmet
Indkaldte: Henning (HK), Bjarne (BF), Mogens (MH), Hans (HM), Allan (AF) Niels-Boye (NBK).
Afbud: Niels-Boye, Bjarne
Referent: Mogens (MH)

---------------------------

Referat fra
1. Referat fra sidste møde
1.1. Bemærkninger til og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 21.
HK bemærkede, at der manglede notat om redigering af hjemmeside. Ref. godkendt.
2. Status på gennemførte/ kommende aktiviteter
2.1.Møde med to politikere, 30. januar
Er aftalt og på plads

2.2. Betaniahjemmet, anlæg af udendørs områder
MH gennemgik et forslag til projektbeskrivelse og -udførelse. Forslaget sendes ud til bestyrelse
til kommentering. Vi tager oplægget op på de kommende møder.
Søren Heinz kontaktes for gode ideer om udførelse. Hans ringer til Søren.
2.3. Opstart IT på lavt plan
HK, opstart er kommet godt i gang. Nye medlemmer har også meldt interesse. Henning samler
3 deltagere ad gangen. Der er fuldt booked tre måneder frem.
2.4. Redigering af hjemmeside
BF og HK har været i gang med redigering og resultater er fint.
3. Mødesteder i 2019
3.1. Bookning af Betaniahjemmet, forår.
Vi forhåndsbooker møder på Betaniahjemmet hver 14. dag indtil vores GF (MH)
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4. Forslag til nye aktiviteter
4.1. Aktiviteter i februar 2019, input til Månedens Nyhedsbrev.
Onsdagsarrangementer i februar.
# Den 6. februar: ”Hans fortæller om sin karriere som redder og lidt om sit liv”.
# Den 13. februar (skolernes vinterferie) flyttes vores møde til Betaniahjemmet kl. 14 – 16,
emne:” Anlægsopgaven for Betaniahjemmet”. MH sender tekstoplæg til HK.
# Den. 20. februar;” Allan fortæller om sin Pilot-karriere.
# Den 27. februar ” Besøg på Mosede fort, BF kontaktes om arrangement. (MH)
4.2. Besøg af Lone R., orientering om: ’Løb for Livet’
MH svarer Lone, at hun er velkommen den 23.1.
4.3. Rundvisninger, Frederiksberg Kirkegård
Sven (den tidligere omviser fra beboerforeningen) og Henning K aftaler nærmere efter februar
om hvornår en ny rundvisning kan afvikles i marts eller april
4.4. Besøg på Mosede fort, udstilling om 1. Verdenskrig
Er aftalt, se ovenstående
4.5. Motions hold
BF taler med Kenneth fra Sundhedscenteret om opstart
4.6. Volontør
HK aftaler med gæst om jobbet som volontør. Der kan gives en betaling (gave) op til 200,- for
gæsteoptræden hos os. Tidspunkt aftales efterfølgende.
4.7. Advokat
HK har udarbejdet en henvendelse til advokatfirma, KH tager – efter sin hjemkomst – kontakt
til Betaniahjemmet; David og evt. videre til Forstanderinden.
4.8. Rejseforedrag
Foredrag om Cuba er klar fra HK. Senere kommer der et om Mexico. HK vil forberede et
foredrag om sit ophold på Montebello og Sundhedscenterets inviteres med.

5. Økonomi og anvendelse af indestående midler.
5.1. Foreningens konto, primo 2019
Indestående pr. d. d. kr. 20.161,5.2. Kontingent indbetalinger 2019
Pr. 10.1.19 har 18 betalt kontingent for 2019
5.3. §79 midler 2019
MH gennemgik ansøgningen til § 79 midlerne, der er bevilliget fra kommunen og forslag til
anvendelse. Forslaget sendes ud til bestyrelsen (MH)
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6 Status på medlemstal, nye medlemmer og fremmøde.
6.1. Indmeldelse i 2019
Et nyt medlem er tilmeldt indtil nu.
6.2. Medlemsliste
Hans ajourfører vores medlemsliste i G drev og ’uploader’ den senest reviderede liste til
foreningens G-drev. Seneste liste mærkes med dato for revision.
7. Eventuelt
7.1. Forberedelse af generalforsamling 2019
Forslag til dato for Generalforsamling 2019: tirsdag den 19.3.2019 kl. 19 på Betaniahjemmet,
MH undersøger om Betaniahjemmet er ledigt (MH). Indkaldelse skal udsendes senest 3 uger
før. Vigtigt at vi finder en dato, hvor alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage.
7.2. Resultat af spørgeskemaundersøgelse
Resultat af undersøgelsen gennemgået. 19 af de daværende 46 medlemmer har svaret.
7.3. Invitation til workshop om event-frivillighed 22/1 2019
Invitationen er videresendt til bestyrelsen
Møder i Frivillighed Forum. MH underretter Jens Ole om Henning vil overtage posten i gruppen.
Mette Møller Nordenholt underrettes om at Henning er vores nye repræsentant.
8. Næste møde, tid og sted.
Torsdag den 14.2.2019 i Betaniahjemmet kl. 19.
Forslag til Bestyrelsesmøde i marts: torsdag den 7. 3. 2019

