Kære Laugsbrødre.
Dagsorden til møde i MLS den 19. september 2009 kl. 9.00.
Mødested: Hotel Schaumburg.
1.
Velkomst ved Oldermanden
2.
Gemmengang af ref. fra sidst v/Skriveren
Referatet blev gennemgået
Det blev besluttet, at fremover skal udelukkende beslutninger gennemgås.
3.
Medlemsstatus ved Kasssemesteren
Ngen ændringer i medlemsstatus
4.
Oldermanden og Skriver havde modtaget en gennemgang og en manual ag hjemmesiden.
For den fortsatte drift af hjemmesiden skal vi med lys og lygte have fundet en person med flair
for dette. Skriverierne til hjemmesiden skal vi nok få sikret. Det er mere den tekniske del af
opsætningen.
Alle overvejer en kompetent kandidat til posten.
Der er intet nyt fra Copy Dan.
Uanset hvad, skal hjemmesiden mangfoldiggøres den 03. oktober 2009. Denne vil så givet være
at se i en skrabet udgave, men således at alle formaliteter overholdes.
5.
Status vedr. den 3. oktober 2009 v/Oldermanden

Oldermanden har sikret at Metal Koret optræder med 3 numre, dette følges op med en tale
ved Oldermanden. Talen vil blandt andet indeholde oplysninger om medlemskab samt
oplysning om den nye hjemmeside.

6. Status vedr. forslag om navngivning af pladsen hvor Maren står, herunder godkendelse af
udkast til skr. til kommunen. v/oldermanden.
Udkastet blev gennemgået og godkendt. Det blev derfor straks besluttet, at forslaget om
navngivning af pladsen foran Det gl. Rådhus til ”Marens Torv” skulle overbringes
Holstebro Kommune.
Oldermanden har begået en pressemeddelelse desangående. Denne vil blive fremsendt medierne
inden en ny dag gryr.
7.
Status vedr. Vægterordning. v/oldermanden
Til alles store glæde har Niels Jørgen Lundsgaard, Granbakken 21 påtaget sig opgaven med
at stable et vægterkorps på benene. Denne har nu til opgave at forestå rekrutteringen og at
deltage i planlægningen af driften samt at sikre vægterne en behørig beklædning. Bogen om
vægter
Der skal udarbejdes et kommissorium for vægtertjenesten.
8. Status vedr. kapper til Marens Riddere.v/oldermanden
Intet nyt at berette
9. Navneforslag til de første 18 riddere v/alle
Det har været drøftet om der skulle foreslås ”store navne” på fra ind og udland. Her i
opstartsfasen er der nok et behov for at finde kræfter der er umiddelbart inde for rækkevidde.

10. Eventuelle nye ideer/forslag v/alle
Vi skal have udarbejdet et budget. Kassemester blev pålagt dette i samarbejde med Laugets
Revisor.
11. Næste møde.
Blev fastsat til lørdag den 03. okt. 2009 kl.10.00
12. Eventuelt.
Alle havde en travl dag, der var højest 1 time til rådighed for de mange vigtige drøftelser og
beslutninger. Der blev dog tid til overvejelser om at et aftenmøde skal planlægges, aftenen skal
så i samme bruges til smagning af vin fra Oldermandens vidstrakte jorde oppe i Thy.

