
    Tuse April 2019. 

Referat af medlemsmøde i Svebølle aktivitetscenter den 17 April 2019. 

Mødt var 19 medlemmer.      Evaluering af samlemessen. 

Sonja fortalte at der var enkelte gaver i overskud fra messen, men at hun allerede nu gerne vil 

modtage gaver til messen 2021. 

Mona fortalte at præmierne ikke blev trukket som aftalt kl. 15.00. 

Der var besøg af ca. 200 mennesker. Gæster udtrykte tilfredshed med messen. 

Et forslag om at holde en lille messe hver andet år, synes man ikke om. 

Leif Andersen, Hørve er nyt medlem.  

Selve medlemsmødet: Man synes der skulle en strukturændring til. Som første punkt ønsker man 

nu efter ca. 5 minutter at selve medlemsmødet går i gang. Og derefter kan man snakke og drikke 

kaffe og the. 

Man drøftede om man skulle lave det sådan, at ved hvert møde, var der en af samlerne der 

fortalte om sin samling. (ca 20 min) 

Vi havde til dette møde lavet en præsentationsrunde af hver samler, og det viste sig at det var en 

meget omfattende runde. 

På mødet 6/6 kunne sekretæren godt ønske sig en gentagelse, så vi kan få et bedre overblik, over 

de mange spændende samlinger. I den forbindelse har jeg ændret min side på medlemslisten. 

Så vi kan drøfte og ændre tilsvarende på mødet 6/6. 

Til mødet 6/6 stiller sekretæren det spørgsmål om salg ved de enkelte samlinger. Der er lavet et 

oplæg. 

Der blev stillet spørgsmål om en fælles tur til Thorsvang på Møn og en tur til Bella center. 

På mødet 6/6 drøftes disse ture, og på næste møde i august tager man endelig stilling. 

Det blev foreslået at Kaj fortæller om sin samling 6/6, Leif om sin samling 20/8, og Kirsten om sin 

samling 6/11. 

Bestyrelsen modtager gerne information om evt. nye medlemmer. 

Bestyrelsen har besluttet at holde medlemsmøder på Svebølle Aktivitetscenter fremover. 

   p.b.v. Leif 



  


