Kære Laugs-brødre.
Hermed referat fra mødet Tirsdag den 30. juni 2009 kl. 10.00 på ved siden
af Maren på pladsen foran Det gl. Rådhus.
1. Velkomst ved Oldermanden.
En tilfreds oldermand bød velkommen på en herlig og lun
sommerformiddag
2. Begivenheder siden sidst v/oldermanden.
Om Marens venne Laug havde der været flere positive avisskriverier i de
lokale medier.
3. Presseomtale v/alle.
4. Status vedr. Copy-Dan v/oldermanden.
Intet nyt at berette, det afventes med spænding på en tilbagemelding
5. Marekdsføring generelt - Thilsted inviteret.
Thilsted var blevet forhindret til mødet ny invitation vil tilgå Thilsted, med
henblik på at vi kan arrangere et møde på det efterfølgende Laugsmøde.
6. Gennemgang af referat fra sidste møde .
Referatet i øvrigt godkendt.

7. Kontakt til Jane Thomsen - fløjtespil.
Oldermanden har været i kontakt med Janne Thomsen og hun var meget
positiv for at bidrage til at bidrage med fløjtespil til Maren.

8. Laugs-Styrelsens holdning til de nye tagrender på det gamle rådhus evt. raktion.
Med disse tagrender skulle der være taget vare på ejendommens oprindelige
udseende.
9. Evt. påtale af Marens ustabile op-nedkomst.
Lidt begyndervanskeligheder har der været , men nu fungerer ordningen
med vagtfirmaet fint. Dog bør der måske lempes en anelse på oplysningen
om et nøjagtigt klokkeslæt for færden op (kl. 9) og ned (kl.21)
10. Evt. værdig beklædning til vagsfirmaets "trykknapsfolk".
Det kan ikke påregnes at vagten vil iføre sig anden beklædning en netop
vagtuniformen.
11. Medlemsstatus - yderligereinitiativer.
45 medlemmer er vi oppe på, mange flere har tilkendegivet et ønske om
medlemskab.
Der var ikke kreativitet til flere initiativer her i sommervarmen.
12. Facebook m.v.
På Favcebook har Maren nu 4 venner
Når Copy Dan aftalen er på plads kan vi begynde at markedsføre i større
stil .

13. Website ? se punkt 4.
Vi kan ikke komme videre før Copy Dan aftalen er på plads
14. Tanker vedr. beklædning - evt. beslutning om kontakt til tøjdesigner.

Oldermanden har været i kontakt med tøjdesigner Lisbjerg
Der skal også overvejes beklædning til ”andre Venner” udover Laugs
Styrelsen.
15. Evt. Laugs-Styrelsestur til Chr. 4`s Laug i Aalborg v/Skriveren.
Skriver Flemming Riddersholm Nielsen retter fornyet kontakt til Chr.
Den 4. Laug i Aalborg, med henblik på at Laugs Styrelsen opnår
mulighed for at overvære en optagelsesceremoni.
16. Forslag fra Skriveren om følgende:
a. Marens Laugs-Styrelse benævnes fremover som MLS.
b. Marens Riddere benævnes femover som MR(tænketank, diemagere m.v.
c. Marens Vægtere benævnes evt. som MV (vægterkorps, hvor byens kunst i
det åbne byrum med sang konstateres at være intakt og i god behold for til
sidst at ende med at overvære at Maren trygt sendes til ro.
d. Marens Tjenere - MT - villige til at anvende tid og kræfter for Maren og
Lauget.
e. Marens Venne-Laug - benævnes MVL - menige medlemmer af Marens
Venne-Laug.
f. Marens Venner - MVF - på facebook - eletroniske venner.
Skriveren blev pålagt at udarbejde et forslag til struktur
17. Status vedr. rådssalen i det gamle rådhus.
Der afventes en tilbagemelding på Oldermandens henvendelse på
Borgmesterkontoret.
18. Underskrivelse af medlemsbeviser/æresmedlemsbevis - udsendelsesform
??
19. Nye ideer.

20. Næste møde ?
Er berammet til afvikling den 04. august kl. 10.00 på Hotel Schaumburg.
21. Eventuelt.
MVH
Flemming Riddersholm Nielsen
Skriver

