Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 12. januar 2017 hos IFU:
Fra bestyrelsen deltog: Gyda Kongsted, formand (GK), Jens Lund Sørensen, Kasserer
(JLS), Niels Evendt (NE), Kirsten Bencke (KB), Bjørn Jakobsen, sekretær (BJ).
Som suppleant deltog Diana Hidalgo Foss (DHF)
Endvidere deltog J. Dan Jensen (JDJ), revisor som observatør
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. november 2016
Referatet blev godkendt
3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Efterfølgende blev det aftalt med Max Kruse, at han sammen med Jacob
Klingemann fra Klimafonden ville forsøge at finde en dato i første halvdel af
marts, hvor der på et medlemsmøde vil blive givet en orientering om
Landbrugsfonden og Klimafonden
4. Status for kontingentbetaling for 2016
JLS oplyste, at tre medlemmer – trods rykkere - ikke har betalt kontingent for
2016, og som herefter er blevet slettet som medlemmer
5. Fremtidige mødedatoer og arrangementer
Der henvises til punkt 3 ovenfor
6. Bestyrelsen efter generalforsamlingen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er villige til at fortsætte efter den
kommende generalforsamling: GK, NE, KB og BJ.
JLS ønsker ikke at fortsætte. Der skal så findes et nyt bestyrelsesmedlem.
DHF er villig til at fortsætte som suppleant. Hans-Jørgen Nyegaard skal
spørges, om han er villig til at fortsætte som suppleant
JDJ er villig til at fortsætte som revisor. Jette Hetner skal spørges, om hun er
villig til at fortsætte som revisorsuppleant.
7. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til torsdag den 6. april kl. 16.00
8. Afsked med NE som klubbens koordinator og velkommen til HJN som ny
koordinator og kontaktmand til IFU
Blev udsat til den efterfølgende sammenkomst

9. Eventuelt.
BJ foreslog, at tilmelding til fremtidige arrangementer, der kræver betaling,
alene sker ved indbetalingen. Dette blev vedtaget.
NE sørger for sletning af bestyrelsesmødereferater for 2015 på hjemmesiden.

Som en del af IFUs administrerende direktør, Tommy Thomsens efterfølgende
orientering om IFUs aktiviteter omtalte han nogle af de planer, der er med
hensyn til markering af IFUs 50 års jubilæum 6.-7. juni 2017, herunder at
klubbens medlemmer kan forvente at blive inviteret til deltagelse i
markeringen.
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