Dagsorden
Bestyrelsesmøde 26. oktober 1999
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7. september 1999.
2. Status for website.
3. Girokort til folder.
4. Indbetaling af kontigent for resten af året.
5. Svar til Plums Økologifond.

Referat
Bestyrelsesmøde 26. oktober 1999
Referent: Sekretær Søren Suurland.
Tilstedeværende: Formand Jesper Nielsen (JN), kasserer Allan Nielsen (AN),sekretær Søren
Suurland (SS).
Fraværende: Suppleant Allan Prang (AP).
1. Referat godkendt.
2. Punktet blev udskudt pga. AP’s fravær. Arbejdet går langsomt pga. travlhed på jobbet mm. Vi
har masser af tekst klar, som blot skal lægges ud på siden. Jesper forsøger, at skubbe blidt til AP.
3. Vi diskuterede om, vi skulle lade girokortet trykke. Indtil videre klarer vi os med de kort, som er
blevet lavet på jet-inkprinter. Problemet er, at blækket kan løbe ud, hvis girokortet bliver fugtigt.
Det gør girokortene uanvendelige til vore udendørs-displays. JN vil forsøge at lave nye på
laserprinter, der laver vandfaste print.
4. Vi diskuterede, hvorfor vi ikke har fået nye medlemmer indenfor det sidste stykke tid. JN mente,
det kunne skyldes uvilje til at betale for så kort en periode (resten af ’99). Det blev besluttet, at lade
kontingent betalt på nuværende tidspunkt også gælde for år 2000. Så har folk i hvert fald ikke den
undskyldning.
Vi diskuterede desuden det hensigtsmæssige i at bruge ressourcer på at udsende materiale til
personer, der ikke har betalt. JN slog dog fast, at da han alligevel selv afholdt udgifterne til
materialet og distribution, ville han fortsætte med at udsende materiale til dem, der har meldt sig til
men endnu ikke har betalt. Det med det klare formål at få dem til at gøre det. Vi diskuterede
efterfølgende hvorvidt folk stadig var medlemmer, hvis de ikke betalte kontingent til næste år.
Ifølge vore vedtægter er de stadig at betragte som medlemmer uden stemmeret. JN ville ikke
udelukke nogen fra foreningen pga. manglende betaling og argumenterede for at det primære er at
få medlemmer, ikke at de har betalt kontingent. Formålsparagraffen var skrevet således af præsis
samme grund. AN og SS mente dog ikke vi kunne forsvare at betragte ikke-betalere som
medlemmer, da det dels kan give et troværdighedsproblem, dels koster penge. Vi enedes derfor om,
ikke at betragte tilmeldte uden gyldigt betalt kontingent som værende medlemmer.
5. Vi sender et brev til Plums Økologifond og takker nej tak i første omgang, idet vi har fået midler
til det, vi har søgt på. Vi beder dog om tilladelse til senere, at vende tilbage med ansøgning på
specifikke projekter.

