Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 1. februar 2018 hos IFU:
Fra bestyrelsen deltog: Gyda Kongsted, formand (GK), Kirsten Bencke (KB), Max
Kruse (MK), Niels Evendt (NE) og Bjørn Jakobsen, sekretær (BJ).
Hans-Jørgen Nyegaard (HJN) deltog som suppleant.
Endvidere deltog Lone Bjørn Hansen, kasserer (LBH) som observatør under punkt 3.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med to nye punkter (punkt 3 og punkt 6).
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. oktober 2017
KB gjorde opmærksom på at hun havde meldt afbud til mødet, hvilket ikke
fremgik af referatet. Herefter blev referatet godkendt.
3. Regnskab for 2018 (nyt punkt)
LBH gennemgik regnskabet, der ikke gav anledning til kommentarer. Dette vil i
underskrevet form blive forelagt til bestyrelsens godkendelse på mødet den 5.
april.
4. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Intet
5. Bestyrelsen 2018
KB, NE og MK genopstiller til bestyrelsen og LBH genopstiller som kasserer. BJ
genopstiller ikke. I stedet overtager NE posten som sekretær. Der skal så
forsøges fundet en afløser for BJ i bestyrelsen. Bestyrelsen vil indstille til
generalforsamlingen den 19. april, at man får bemyndigelse til evt. at supplere
sig med nyt bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen i 2019. HJN
genopstiller som suppleant mens Diana Hidalgo Foss ikke ønsker at
genopstille som suppleant. I stedet har Laila B. Jensen indvilliget i at opstille
som suppleant.
J. Dan Jensen og Jette Hetner har indvilliget i at genopstille som henholdsvis
revisor og revisorsuppleant.
6. Fremtidige mødedatoer og arrangementer (nyt punkt)
Efter forslag fra GK var der enighed om at næste medlemsmøde skulle
fokusere på Afrika. Efter nogen drøftelser blev det besluttet, at søge afholdt
et medlemsmøde med indlæg af en repræsentant fra Børnefonden samt
Kollerup (Fan Milk), alternativt Mads Kjær (Kjaer Group). MK og HJN vil prøve
at fastlægge en fælles dato for mødet. Der sigtes mod den 17. maj.

MK vil undersøge mulighederne for at IFUs direktør – i forbindelse med
generalforsamlingen den 19. april – kunne give en opdatering af IFUs
aktiviteter.
Endelig har UMs Pensionistforening givet tilsagn om at klubbens medlemmer
vil blive inviteret til et møde med journalisten Kristian Mouritzen hos UM den
16. marts om Trumps Amerika.
7. Næste bestyrelsesmøde
Afholdes den 5.april hos IFU kl. 16.00.
8. Eventuelt
Intet
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