Referat fra medlemsmøte på Terrace 90
27. februar 2014 klokka 18:00.

Omlag 50 medlemmer var tilstede på dette svært hyggelige og vellykkede
medlemsmøtet.
Formannen, Helge Stensrud, åpnet møtet med å informere om styrets tanker og ideer
for den videre driften.
Han kunne fortelle at ordningen med foreningens medlemskort stanses.
Foreningen klarer simpelthen ikke å oppnå kollektive og klare fordeler for medlemmene
og derfor blir ordningen avskaffet med øyeblikkelig virkning.
Videre har styret innført etiske regler for hvordan de ønsker at både styret og foreningen
skal fremstå ovenfor omverden og medlemmene og dette ble godt mottatt av tilhørerne.
Videre ble det orientert om et kommende veldedighetprosjekt vedrørende en skole og
der vi muligens kan yte hjelp til ressurssvake elever/foreldre. Dette prosjektet vil det
selvfølgelig informerers mye mere om på et senere tidspunkt.
Etter denne orienteringen tok kveldens kosør, Bjørg Thorkildsen ordet.
Hun underholdt med en flott reiseskildring fra Laos.
Hun fortalte om de forskjellige stedene de besøkte og viste frem bilder fra turen slik at
alle de tilstedeværende fikk ta del i turen.
Reiseskildringen var så godt forberedt og tilrettelagt at flere av medlemmene uttrykte
ønske om at denne turen måtte gjentas i foreningens regi slik at flere kunne få
anledning til å delta.
Godt gjort Bjørg!!
Da kveldens høydepunkt var unngjort var det tid for spørrekonkurranse og kveldens
quizz-general var Jan Petter Pettersen.
Her gjaldt det å svare på 20 spørsmål av lag som ble sammensatt av 4 medlemmer
som satt ved samme bord. Det betyr at hvert bord hadde 2 konkurrerende lag.
Vinnerne fikk en gratis drink i baren og æren av å lage neste spørsmålsrunde til vårt
neste medlemsmøte.
Hvem som vant vil du få greie på når vi avvikler vårt neste medlemsmøte.
Vi avsluttet møtet med en blanding av texmex og italiensk mat som nok engang var
meget velsmakende og som medlemmene satte pris på.
At menyen var vellykket kunne du forøvrig se på køen av folk som hentet mat igjen og
igjen.
Takk til styret for en fremragende jobb.

På vegne av
styret
Ole Jakob

