Bestyrelsesmøde på the Rusty Nail d.12/05/2015 kl.18:30
Dagsorden:
1. Forgangne år – evaluering
2. Økonomi
3. Rokering af bestyrelsesmedlemmer  hvem stopper eller genopstiller?
4. Generalforsamling
5. Forventninger til næste år
6. Evt.
Dirigent: Lene
Referent: Bo Christensen
1)
Søren evaluerer og erkender at han har været en del fraværende pga. sin nyfødte søn, men mener dog
at penyaen har haft et aktivitetsniveau i lignende omfang som de forgangne år, og at der stadig ikke sker
så meget fra medlemmernes side, som vi ellers har efterspurgt.
Dog positivt med antallet af nye medlemmer. Erland forklarer at der er kommet ca. 7 nye medlemmer de
sidste par måneder og at det går nogenlunde lige op med de medlemmer der stoppede sidste år.
Lene mener at vi må være en fanklub for alle, og at det er naturligt at folks aktivitets niveau svinger i takt
med deres livsforløb. Derfor skal ALLE heller ikke være engageret, men hvis vi kan engagere 10% af
medlemmerne er det ok. Der er i bestyrelsen generel enighed om dette og at vi ikke behøver at lave et
arrangement HVER måned, men ca. 34 arrangementer om året.
Erland fortæller at vi efterhånden har mange likes på FB (+1000) og er blevet kontaktet af bl.a. DR om at
filme og interviewe os til storkampe og finaler. Altså har vi fået en del opmærksomhed efterhånden. Vi
har også stadig nogle bøger fra Frydenlund til promotion/konkurrencer.
2)
Det diskuteres om Emil formelt er udtrådt af bestyrelsen efter at han er rejst, og ikke har svaret på vores
mail, og det aftales at Søren skriver en mail til ham med info om at bestyrelsen betragter ham som
udtrådt og ej på genvalg til bestyrelsen.
Erland kan se at de nyeste medlemmer HAR betalt og at der på kontoen står ca. 10.600 kr. Erland
foreslår at vi måske bør nedsætte pris på medlemsskab, men Vivi bryder ind med at vi skal bruge penge
på Crest, og at vi også er forpligtet på at bidrage til socialt arbejde, fx donation til Unicef. Vivi foreslår at
vi sætter en donation som en del af regnskabet/budgettet som skal godkendes på generalforsamlingen.
Der bliver nævnt en række punkter som skal på budgettet. Søren foretrækker at vi laver noget aktivt i
stedet for blot at donere penge. Søren har haft en samtale med en pressechef fra Unicef som virkede
interesseret i at lave noget med os. Det foreslås at vi kan overrække en check til Unicef og samtidig få
en rundvisning og tage nogle billeder når checken overrækkes. Søren vil undersøge det nærmere og
forhåbentlig have en plan klar der kan godkendes til generalforsamling.
De forskellige poster på budgetet diskutteres:
Penyakort: 2 € pr. medlem. Hvis 60 medlemmer er det i alt 900 kr. for medlemskort (vi har nu 58
medlemmer – heraf 52 betalende)
5000 kr. for crest
Sommerfest og julefrokost: 2000 kr.
Lene bryder ind og påtager sig at lave et budget sammen med Vivi hvis hun får kontoudtog fra Erland.
Det skal senest være sendt ud d. 22. maj sammen med invitation til generalforsamling.

3)
Vivi har ikke tænkt sig at fortsætte som bestyrelsesmedlem. Der er for mange ting i hendes liv som står i
vejen, men udelukker dog ikke at hun gerne vil være aktiv ved arrangementer så som konforencer mm.
Bo stiller gerne op til bestyrelsen, og gerne ift. arbejdsopgaver med kommunikation online.
Lennart ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, men vil gerne være menigt medlem og være barens
bindeled til penyaen. Han synes ikke at han kan tilbyde nok.
Der snakkes om baren og dens åbningstider ift. medlemmer der kommer. Lennart mener at man skal
regne med de almindelige åbningstider og evt. udvide hvis der er nok tilmeldinger på FB til større
kampe. Lennart mener desuden ikke at nogen andre barer vil holde åbent for 25 personer en søndag
aften. Lennart foreslår at der skal være klarere og mere systematisk kommunikation fra Penyaen om
hvornår der er kampe på baren, hvor der slåes et event op på FB. Han foreslår også at bestyrelsen har
en decideret FBperson som tager sig af dette og evt. stemningsrapporter med billeder fra kampene.
Lene vil gerne stille op og gerne som kasserer. Erland tager et år mere, men vil ikke tage sig af
administrative, medlemmer OG sociale medier. Det må spredes ud. Bo tilkendegiver at han gerne vil
påtage sig ansvar for de sociale medier m.m.
4)
Tilføjelse til invitation til generalforsamling: Der er tre der går ud af bestyrelsen, og bestyrelsen opfordrer
medlemmer til at stille op. Erland og Søren genopstiller, og der er tre ledige pladser som skal besættes.
Bestyrelsen diskutterer mulige kandidater. Bestyrelsen anbefaler at suppleanter træder ind i bestyrelsen
og at Stig og Bo Hansen går ind som hhv. Bestyrelsesmedlem og suppleant.
5)
Søren: Vi skal ikke have som ambition at blive større, men holder fast i de medlemmer vi har, f.eks. ved
at vi holder en fødselsdagsfest som kan fungere som opstartsfest til den nye sæson. Dvs. 34
arrangementer om året og en person i bestyrelsen som er tovholder mellem bestyrelsen og medlemmer
som gerne vil lave arrangementer.
Lennart: Vi bør have én fast person som styrer FBbegivenheder og skriver små beskeder om
arrangementet, og bruge dem til at engagere folk.
Da der ikke var mere at tilføje blev mødet ophævet kl.20:00.

