Kære Laugs-brødre .
Herunder følger referat fra Laugs-Styrelse`s møde den 18.
juni 2009:
Tid: kl. 10.00. Hvor: Hotel Schaumburg.
Dagsorden:
1. Velkomst v/Oldermanden
Oldermanden glædede sig over at lauget nu er stiftet og mangfoldiggjort på
behørig vis. Stiftelsen af Marens Venne Laug har været nævnt i de
skrevne lokale medier og et indslag har været vist på TV midtvest.

2. Status vedr. følgende punkter:
* Revisor?
Viceoldermanden pålægges at kontakte statsautoriseret revisor Kent
Godiksen Holmgaard fra revisionsfirmaet Krøyer Pedersen.

* Bankkonto ?
Kassemesteren medbragte de fornødne dokumenter til underskrift, således
at Lauget indgår en aftale med pengeinstituttet Vestjysk Bank om
oprettelse af en konto samt oprettelse af giroindbetalingskort.
Kontonummeret: 7601-76001338771

* Webdomænenavn ( er etableret: www.marens-venner.dk)

Oldermanden medbragte et første udkast af websiden. Der forstår stadig
afklaring med copydan om brug af materiale til hjemmesiden.
Det tilstræbes at hjemmesiden kan sikre at mest muligt kan foregå
elektronisk. At medlemmerne kan tilmelde sig elektronisk og modtage
medlemsbevis elektronisk mv.
Web stedet skal om muligt samtidig virke som et administrationssystem
medlemskartotek.

* Medlemsbeviser ?
Det er allerede meldt ud, at man i forbindelse med Marens tilbagekomst
kan tegne et medlemskab af Lauget. Kassemesteren forestår dette på
Hotel Schaumburg og vil i forbindelse med ceremonien beværte de nye
medlemmer med en kop kaffe.

* Girokort ?
Et girokort der oplyser flest mulig oplysninger om medlemmet foretrækkes.
Således at medlemmet bl.a. får adgang til at oplyse en mailadresse. I
øvrigt skal der gøres muligt via PBS at overføre det beskedne kontingent.

* Logo-varemærke ?
Oldermanden arbejder på dette sammen med Tilsted. Billedmateriale til
logo-varemærket blev præsenteret. Dette materiale sponsoreres af
Trykkeriet.

* Pressekontakt ?

* Foreningens repræsentation den 19.juni kl. 15.00-16.30 ved Marens
"Genkomst"
Disse opgaver ønskes varetaget af Oldermanden.
I samme skal oplyses om muligheden om tegning af medlemskab Lauget.
Om det vil lykkedes Oldermanden at opdrive et behørigt kostume vil
præsentationen foregå iført en optakt til en Marens Venners Laug´s
Kappe.

* Skal vi /nogle af os møde op tidlig om morgenen for at
overvære, at Maren kommer ordentlig
på plads ?? - Evt. Fotos
Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at sikre at Marens tarv at hun nu
også "kommer ordentlig på plads" finder denne handling sted på et
”hemmeligt” tidspunkt. . Men dette udelukker ikke at billedmateriale kan
fremskaffes.

* Æresmedlem - Kaj.K.Nielsen(er effektueret)
Blot til oplysning

* Diverse materiale til den 19.juni skal være klar ??
Der arbejdes på højtryk for at nå dette.

* Generel markedsføring ?
Forestås af Oldermanden der hermed også erindres om at rette henvendelse
til TVmidtvest om tid og sted for de forestående begivenheder .

3. Foreløbig drøftelse af forslag om etablering af et Råd
(Marens Riddere) - der vil blive orrienteret nærmere herom
på mødet v/Oldermanden .
Det videre forløb overvejes.
4. Evt. beklædning/kappe til Laugs-Styrelsen m.v. uddybes på mødet.
Alle pålagdes at undersøge mulighederne for en passende beklædning
(kappe mv.) til de fremtidige højtidelige ceremonier og begivenheder.
Oldermanden vil om muligt finde en sponsor til beklædningen.

5. Evt. kort tale vedr. foreningen den 19. juni kl. ca. 15.30.
Kun Oldermanden og Kassemesteren er til disposition på denne
højtidelige dag.
Oldermanden havde sædvanen tro overvejet nogle vise ord til
mangfoldiggørelse på dagen for indvielsen. Det forventes på grundlag af
en smagsprøve på disse, at de mange Holstebro Borgere der givetvis at
komme for at modtage Maren, vil blive præsenteret for en sprudlende og
humørfuld Oldermand.

6. Eventuelt.
Holstebro Kommune har indgået en aftale med et vagtfirma som skal
forestå Marens "op og nedture" og tidspunkterne er aftalt at være kl. 09.00
(op) og kl. 21.00 (ned)

Mødekalender skal aftales, således at fremtidige mødetidspunkter kendt.
Telefon numre
Oldermanden
Viceoldermanden
Kassemesteren
Skriveren

9741 0403 – 23201414
97421500 - 30782254
22128013
96102035 – 51510229

Bilag:
Skrivelse fra Kulturdirektør Hans Kristian Didriksen
Som vedlægger en skrivelse fra hr. Geert Andernsen med forslag til en ”til
fri disposition” Maren hymne.
OBS
Til det næste møde bedes alle medbringe enten pas eller kørekort.

Med venlig hilsen
Flemming Riddersholm Nielsen
Skriver

