
Kære Laugsbrødre. 
  
Hermed referat fra mødet i MLS  Styrelse den 20. oktober 2009 kl. 8.55. 
  
Mødested: Holtel Schaumburg. 
  
 
1. Velkomst ved Oldermanden. 
Oldermanden bød velkommen og konstaterede under denne seance viceoldermanden´s manglende 
tilstedeværelse.  Styrelsesmøderne vurderedes at have ganske stor betydning i viceoldermandens tilværelse, 
gad vide hvorfor han ikke var mødt op..!   
 
2. Beslutninger fra sidste møde v/ Skriveren. 
Der skulle skaffes en webmaster og dette var nu lykkedes. Så kan vi glæde os over det tætte samarbejde i 
selskab med en nydelig  
 Vores nye Webmaster hedder Inger Ørgaard Jensen, til dagligt bestrider hun jobbet som servicechef i IT 
afdelingen på Holstebro Kommune. Udover at vi nu kan glæde os over at dette job  bestrides kyndigt og 
kompetent, ja så kan også glæde os over, at det er en repræsentativ kvinde der har påtaget sig denne vigtige 
post.  
  
3. Medlemsstatus v/Kassemester  
Uændret. Flere kommende medlemmer har anket over, at det kontonummer der blev oplyst på hjemmesiden, 
ikke fungerede. Nu er dette rettet så nu er det muligt at foretage overførsel af kontingentet.  
Det blev besluttet at Skriver skulle begå et skriv til de mange der lod sig skrive op med ønske om at blive 
medlem, I skrivet skal vi beklage den lange tid der er gået inden medlemskabet er muligt. Dette er begrundet i 
den lange tid hvor vi har afventet en tilladelse om at bruge det billede der er på medlemsbeviset.   
De der har afgivet oplysning om en mail adresse skal have en mail om dette alle øvrige skal have et brev med 
almindelig Kongelig Fodpost.  
 
 
4. Budget v/Kassemester jfr. pkt 10 fra mødet den 19. september. 
Der mangler stadig et overblik over den kommende aktiviteter. Kassemesteren afventer nærmere….  
   
5. Økonomi - åbning af kassekredit /underskrifter, kaution  
m.v.v/Kassemester og   Oldermand. 
Der er indgået aftale med vores bankforbindelse om etablering af en kassekredit. Snarlig betaling af nogle 
regninger nødvendiggjorde dette. Aftalen blev underskrevet af de tilstedeværende Styrelsesmedlemmer. 
Som vitterlighedsvidne underskrev køkkenchefen på Hotel Schaumburg.  



 
6. Medlemshvervning v/alle. 
Ikke mindst foranlediget af oplysningerne i pkt. 5, er alle i Styrelsen motiverede for at yde en indsats for at 
sikre en stor medlemsskare.  
 
7. Status v/Oldermanden  vedr.: 
a.Webmaster. 
OK, se pkt.  2 
b. Navngivning af pladsen. 
Vi afventer en tilbagemelding fra Holstebro Kommune  
c. Kapper til Riddere 
Vi afventer nærmere 
d. Vægterordning. 
Vi afventer nærmere  
 
8. Status vedr. salg af plakater/indramning/pris m.v.  
Også foranlediget af pkt. 5 må vi nu erkende at der skal skaffes kapital . En plan for salg af plakater skal 
udarbejdes. 
 
9. Ridderlistens navne ? v/alle 
Vi grublere videre. 
 
10. Evaluering af den 3. oktober v/alle 
Alle var enige om at det havde været en rigtig god dag.  
  
11. Eventuelt. 
Skriver blev pålagt at rette henvendelse til Giacometti familien idet denne har ytret ønske om medlemskab af 
Marens Venne-Laug.  
  
12. Næste møde 
Oldermanden kommer med et udspil. Der forestår stadig et aftenmøde hvor der skal stiftes bekendtskab med 
Druerne der er blevet høstet på Oldermandens jorder, forinden skal det dog opklares hvem der har forestået 
selve arbejdet med at få høsten i hus.    
 
Ærbødigst 
Flemming Riddersholm Nielsen  
Skriver  


