REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d, 26.04.11. Mariagerfjord kunstrute.
Tilstede var Steen Nørgaard, Helena Dylmer, Else Rasmussen, Elin Sonne.
Vi mangler STADIG et bestyrelsesmedlem, er der mon ikke en af jer der vil træde til?????????
Kontakt så Steen.
Der er rigtig mange der endnu ikke har betalt kontingent, husk nu det er NU.
Bestyrelsen havde tre punkter der skulle behandles:
1. Hvor skal vores præsentationsudstilling holdes næste gang.
2. Hvordan skal vores nye brochure se ud og hvem skal trykke den.
3. Hvem skal redigere og vedligeholde vores hjemmeside.

Punkt et, vi kastede en del forslag på bordet og var enige om at det skulle være Hobro denne gang.
Biesgaard – Vindmøllefabrikken - Runde glasbygning på Langelandsgade (tom) .
Steen kom med den gode ide at spørge formanden for erhvervsrådet i Hobro om han kunne være
behjælpelig med nogle gode forslag. Han er meget kunstinteresseret og har mange kontakter.
Steen kontakter formanden.
Vi fravalgte Det røde pakhus fordi der er så mange andre, der udstiller der og vi vil gerne at vores
præsentationsudstilling står lidt for sig selv. Den skal afholdes dagen før selve ”Åbne atelierdøre”
altså den 23 september og ”Åbne atelierdøre” holdes den 24-25 september.
Punkt to. Vi synes alle at vores hjemmeside ser lidt rodet ud nu og ønsker at forenkle den lidt. Den
skal være ren og let at overskue. Men hvem kan. Vi blev enige om at spørge Jan Ringmose om han,
mod betaling, ville påtage sig at revidere den løbende.
Punkt tre. Folderen skal laves om, vi bibeholder den fine forside, men den skal være betydelig
billigere at lave da vores medlemstal er skrumpet lidt og i år får vi ikke tilskud. Else kikker på
opsætning og laver et layout. Derefter bliver den sendt på mail til medlemmerne, der så må rette
eventuelle fejl i adresser o.s.v. Derefter går den til lasertryk som laver pænt og billigt arbejde.
Nyt møde holdes mandag den 6 juni 2011.

