Kære Laugsbrødre.
Hermed referat fra møde i MLS`s Styrelse møde tirsdag den 15. december 2009
Mødested: Hotel Schaumburg.

1. Velkomst v/Oldermanden.
Oldermanden bød velkommen… udover dette, lød et ønske om en glædelig jul.

2. Beslutninger fra sidste Styrelsesmøde d. 20.okt. 2009 v/Skriveren.
En plan for salg af plakater.
De indrammede plakater blev fremvist af viceoldermanden. De vil kunne sælges til følgende
priser:
800 kr. i passepartout udførelse
500 kr. hvor der er glas på begge sider
450 kr. hvor der udelukkende er glas på den ene side.
3. Medlemsstatus/bankkontostatus/netbankadgang mv. v/Kassemester og Oldermand.
Et kontoudtog med en opgørelse over medlemmer som har foretaget indbetaling blev fremvist.
Kassemester og Skriver er pålagt at rette henvendelse med et underskrevet medlemskort til de
mange der har skrevet sig på listen til medlemskab af Lauget. Henvendelsen skal sendes med
Kongelig Fodpost.
Medlemsskabet for 2009 er gældende for perioden fra Laugets stiftelse den 10. juni til den 09.
juni 2010.
4. Budget 2010 v/Kassemester m.fl.
Regninger er betalt og kassekreditten er tyngende belastet.

5. Initiativer til medlemshvervning v/alle.
Henvendelse til erhvervsvirksomheder skal rettes til erhvervene vi deres respektive foreninger,
håndværker- og erhvervsforeninger.
På vores hjemmeside skal der oprettes et afsnit der viser hvilke erhvervsvirksomheder der er
medlem af Lauget.

6. Status vedr. følgende punkter v/Oldermanden.
a. Kapper.
Der kom forslag, om at rette henvendelse til en designerskole eller lignende. Om de kan være os
behjælpelige med at sy 18 ens kapper plus 4 uens til Styrelsen.
Oldermanden arbejder videre med ideen.
b. Vægterordning.
Burde have været etableret her i julemåneden. Men skal være på plads til turistsæsonen.

7. Ridderlistens navne v/alle.
Marens Riddere skal vel bestå af 18 driftige og kreative borgere. Marens Riddere udpeges
af Styrelsen for at år af gangen.
Alle Riddere skal udstyres med ens kapper. Udgiften til kappen skal afholdes af den enkelte
Ridder. Ved udtræden af Ridderkorpset skal kappen sælges til arvtageren af pladsen.
Skriver er blevet pålagt, at begå en skriftlig henvendelse til de borgere der tilbydes at blive
Riddere.
Skriveriet skal efterfølgende følges op af personlig eller telefonisk henvendelse.
8. Henvendelse fra Jane Thomsen vedr. klassiske dage næste år. v/Oldermanden.
Oldermanden har fra Jane Thomsen modtaget et forslag, om at Marens Venne-Laug skal
være værter til en event. Eventen vil bestå af prominente navne udi musik der optræder, der vil

være tale om ”verdens navne” begivenheden skal finde sted i De Klassiske Dage 2010. ( 2.
oktober 2010)
Mod en garanti på 2.000 €, vil der blive arbejdet videre med ideen og planlægningen. Seancen
skal finde sted i den store sal på Hotel Schaumburg. I salen er der plads til 330 siddende.
Alle er enige om, at der skal arbejdes videre med forslaget. Oldermanden tilkendegiver
beslutningen og dermed accept af garantikravet for Jane Thomsen. Der skal søges fondsmidler,
sponsorer mv. til økonomisk sikring af begivenheden.
Adgangsbilletter vil blive solgt efter ”først til mølle princippet” blandt medlemmerne. Er der
pladser derudover vil disse blive tilbudt ikke medlemmer.

9. Godkendelse af følgebrev til medlemmer v/Skriveren jfr. ref. fra sidste møde.
Med enkelte divergerende forslag til tilpasninger forelægger der nu et revideret udkast.
10. Næste møde ?
Næste møde finder sted den 07. januar 2010 kl. 18.00. Mødet afvikles på en landlig matrikel
tilhørende viceoldermanden, Mosebyvej 43. Viceoldermanden henledte venligt men bestemt
om opmærksomhe om iagttagelse af husets dress kodeks, gør man sig forhåbninger om at betræde
de bonede gulve i det herskabelige hjem bør man være standmæssigt påklædt..!.
Ved denne lejlighed er Oldermanden lovet mulighed for en præsentation af en vinøs oplevelse
af de efterhånden noget hengemte druer fra Thy.

11. Eventuelt.
På næste møde Styrelsesmøde skal der tages fotos af de indrammende plakater af Maren.
Dette til brug på bl.a hjemmesiden.

Der skal arbejdes videre med ideen, om et gratis børne- og ungdomsmedlemskab til pigebørn der i
Holstebro´s Kirker døbes Maren.
Det har været problemer med mail henvendelser til Styrelsen via hjemmesiden, linket virker
tilsyneladende ikke.
Der mangler også oplysninger om mail adresse og telefonnumre på Viceoldermanden og
Kassemester.
De manglende oplysninger på Viceoldermanden: ck@kastrupvinduet.dk telefon 97421500
De manglende oplysninger på Kassemester: bo@hotel-schaumburg.dk telefon 97423111
Der var et ønske om at vide, hvad det er der sker, når man inde på hjemmesiden… hvor tegning
af medlemskab finder sted, trykker på ”send formular”…. hvortil sendes formularen?
Skriver drøfter dette med Webmaster.
Oldermanden har relationer med evner udi fremmedsprog. Med henblik på en svarskrivelse til
Giacometti familien, som har ytret ønske om medlemskab af Marens Venne-Laug, sikrer
Oldermanden at et skriv udarbejdes og fremsendes til familien. Sammen med dette skriv skal
der fremsendes 10 plakater, hvoraf de 4 ønskes retur i signeret stand.
Der var forslag fra Chr. Den 4. Laug i Aalborg, om at vi var velkomne til aflægge dem et
besøg i januar. Kalenderne viste at dette ikke lader sig gøre.
Skriver undersøger om et besøg i marts/april 2010 vil passe Aalborggenserne.
Ærbødigst
Flemming Riddersholm Nielsen
Skriver

