Tuse 4/2 og 17/2 09
Referat af medlemsmøde d. 2/2 09 på Rynkevangsskolen.
Der var mødt 27 medlemmer.
Vi vedtog at bruge den store hal til udstilling.
Der er 4 som vil bage kage.
Indgang og cafe vil være på skift, med mindre vi finder en eller to til at hjælpe.
Bestyrelsen vil forsøge at få adgang til hallen lørdag fra kl. 13.00 (er ændret)
Søndag vil der være åbent fra kl. 07.00
Asger vil sende sedler til uddeling via mail
Leif vil tage kontakt til pressen.
På mødet blev der lavet en optælling på meter af borde.
Bestyrelsen vil drøfte en anden udformning af sedlen til uddeling.
Kaj vil sørge for skilte i byen og omegn.
Kaj vil sørge for annoncer i div. blade.

p.b.v.
Leif Jensen/Asger Pedersen

Bestyrelsen har haft møde d. 16/2 i Rynkevangsskolen/hallen.
Der er desværre ikke mulighed for at komme i Hallen lørdag eftermiddag, da den er
optaget.
Bestyrelsen har lavet en skitse over opdelingen i hallen, og vil forsøge at få sat borde
og stole samt skillerum op inden søndag kl. 7.00, hvor der vil være åbent.
Hvis der er medlemmer der har lyst til at udstille, men ikke har meldt sig til, kan man
rette henvendelse til Asger senest d.19/2 (23 59 50 62)
Hvis der blandt dem der ikke udstiller, er nogen der har lyst til at sidde ved kassen
eller i Cafeen kan man henvende sig til Leif. Der vil blive sat sedler op med tider. (en ½ til en hel
time ad gangen)
Der er fire der har lovet at bage kage, og det holder vi stadig fast i.
Der vedhæftes en seddel til uddeling, og bestyrelsen håber at der bliver sat mange
sedler op, i hele området.
Der vedhæftes en ajourført medlemsliste. Evt. fejl til Leif.
p.b.v.
Leif Jensen

