Referat af bestyrelsesmøde i Metropolis 20.2.2019 hos Mette Wanning
Deltagere :Erik Fehmerling, Mette Wanning,Henrik Hother,Inga Schlosser, Kim Bentzen, Jan Deigaard, Poul
Haugsted, Hanna Horwitz
Afbud fra Klaus Tobiasen
1 Dirigent : Inga . Referent. Hanna.
2 Konstituering . Erik formand, Henrik næstformand, Mette kasserer, Kim,Klaus ,Hanna
bestyrelsesmedlemmer, Jan 1. suppleant,Poul 2 suppleant.
3 Generalforsamling..
Stort velkommen til Poul som ny suppleant.
Rækkefølgen af diverse programpunkter på generalforsamlingen blev lige repeteret: først den formelle
del med generalforsamling, så spisning, så amerikansk lotteri og og til sidst auktion.
Auktionen gik fint. Det vedtoges, at auktionarius inden generalforsamlingen får tilsendt en kort
beskrivelse af de mere eller mindre kendte kunstnere, der har værker på auktionen, så han er bedre
informeret om værkerne. Oplysningerne om kunstnerne vedlægges også de enkelte værker. Det
vedtoges, at prisliste med indkøbspris for værkerne opsættes i lokalet,og at der er udeles lister med
folks medlemsnummer og points mhp lotteri og indkøb.
Erik er i gang med at få et prisoverslag fra Domus medica mhp mulighed for afholdelse af en
kommende generalforsamling der .
Referat fra generalforsamling er godkendt med smårettelser Henrik retter og sender det rettede referat
ud til os. Mette udarbejder et ultrakort extrareferat der skal sendes til Lægernes Bank , der fremover vil
varetage foreningen bankengagement via en gratis såkaldt ”klynge”konto.
4 Fremtidige aktiviteter.
27.2 Designmuseet creme de la creme ved Jan
27.3 Arken

Patricia Picinini ved Inga

25.4 Nivågård William Morris: Al magt til skønheden ved Kim
23.5 Gallerivandring med Camilla Rohde ved Henrik
31.8 Dagsudflugt Roskilde :Rockmusset Ragnarock Roskilde Domkirke ved Erik
Tur i Folketinget var oppe mhp efterårets program og vil tages op ved næste møde, når årets endelige
antal museumsbesøg bliver bestemt.

Antallet af aktiviteter skal tilpasses medlemstallet—indbetalingerne pt. 42 ud af de sædvanlige 68 To har
meldt sig ud.Erik sender rykker på fredag. Såfremt vi ikke når op på det sædvanlige antal kan vi blive nødt til
at skære i udflugterne til 3 pr.halvår.
Tidligere foreslået flerdagestur til Århus giver problemer med logistikken med at skaffe
vandrehjemsplads til en så stor gruppe, og Henrik vil undersøge mulighederne/ pladser mhp evt Århustur
i 2020.
5 Nyt fra kasseren..Gebyr besparelse ved skift til lægernes bank fra bank nordic . Diverse formalia skal
lige på plads med bl a registrering af bestyrelsesmedlemmer. Erik Sender data til Mette dvs kopi af
kørekort og førebevis på bestyrelsesmedlemmerne.
6 Rejsevennerne.
Erik rejste spørgsmålet om ikke rejsevennerne skal tilbage i Metropolis regi, som en del af gruppen.
Rejsevennerne var indtil for 2 år siden en del af Metropolis, men af forsikringsmæssige og
garantimæssige årsager kunne Metropolis ikke stå som rejsearrangør , og derfor er Rejsevennerne
udskilt som selvstændig gruppe. Forslag om at rejsevennerne evt. skulle under Metropolis igen blev
drøftet .Bl a ville det betyde, at man kan vælges til rejsegruppen og genvælges som til resten af
bestyrelsesen og der så gælde samme regler til rejser som til almindelige arrangementer i foreningen
vedrørende medlemskab af gruppen. Rejserne er populære og er hurtigt overtegnede. Fremadrettet vil
rejserne annonceres ved generalforsamlingen , så folk kan nå at køre sig i stilling til evt hurtig tilmelding,
og udsendelse af rejse invitation vil foregå ved Rejsevennerne. Erik efterlyste at tilmeldingstidspunktet
blev annonceret ca 2-3 uder inden tilmelding- med et annonceret tilmeldings tidspunkt. Det er den måde
man anvender på Folkeuniversitetet og Filmhøskolen. Dette vakte ikke genklang.
Mette var inde over rejsegarantifondens hjemmeside på mødet for at snuse til, om der var nye lempede
regler på området mhp diverse garantier og forsikringer- og ø der var lidt nyt , bl.andet synes det ikke at
være ansvarspådragende, hvis en privat forening arrangerer rejser, såfremt det ikke er mere end 2
pr.år.men der blev ikke draget nogen konklusion. Rejsevennerne vil gå i udvalg om forslaget ved deres
næste almindelige møde.
7. Næste møde hos Erik Vester Søgade 22 3. th. den 15. maj kl.12 der serveres sushi.
7 Eventuelt intet.
Hanna

