Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 19. oktober 2017 hos IFU:
Fra bestyrelsen deltog: Gyda Kongsted, formand (GK)), Max Kruse (MK), Niels Evendt
(NE) og Bjørn Jakobsen, sekretær (BJ).
Hans-Jørgen Nyegaard deltog som suppleant
Endvidere deltog Lone Bjørn Hansen, kasserer (LBH) og Jens Lund Sørensen (JLS)
som observatører
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2017
Referatet blev godkendt.
3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Middagen efter medlemsmøde i november blev aflyst, da det er for tæt på
nytårsfrokosten. GK har kontaktet Uffe Ellemann Jensen og Holger Bernt
Hansen, der har accepteret at give oplæg. Jfr. nedenfor.
4. Status for foreningskonto v/ Lone Bjørn Hansen
De forhåbentlig sidste dokumentet blev underskrevet af formanden. JLS
overdrog tidligere regnskaber samt bilag til LBH. BJ sender en opdateret
medlemsliste til LBH.
5. Fastlæggelse af dato for nytårsfrokost
Nytårsfrokosten vil blive afholdt den 17. januar kl. 18.00.
6. Livslangt medlemskab?
Efter forslag fra et medlem var der enighed om at medlemmer kan tegne et
livsvarigt medlemskab for p.t. kr. 1.000 (10års kontingent), dog uden
fortrydelsesret, og sådan at indbetalt kontingent består uændret uanset om
det løbende kontingent reguleres op eller ned.
Såfremt forudsætningerne for medlemskab bortfalder tilfalder det indbetalte
kontingent klubben.
7. Fremtidige mødedatoer og arrangementer
Møde den 30. november 2017 med professor Holger Bernt Hansen og den
17.januar 2018 med Uffe Ellemann Jensen. Begge dage kl. 16.00
Generalforsamling afholdes den 19. april 2018 kl. 16.00.

8. Næste bestyrelsesmøde
Afholdes den 17.januar kl. 17.00.
9. Eventuelt
BJ meddelte, at han fratræder som sekretær og bestyrelsesmedlem ved næste
generalforsamling i april 2018. Der skal derfor snarest findes en afløser. Er der
nogen, der kunne have interesse for at overtage posten?
HJN meddelte, at han stopper hos IFU den 1. maj 2018 og bliver derefter
adviser for IFU.
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