Referat af medlemsmøde d. 10. jan. 2019
Dagsorden:
1. Mødedatoer vedr. medlemsmøder 2019
2. Julefrokost
3. Status på julen og julemanden kom til Hals
4. Hals Turistforening indkalder til fællesmøde
5. Dato for årets generalforsamling
6. Påsken 2019
7. Evt.
Til vores rundstykker kunne vi nyde spegepølse og småkager, som er en gave fra Fjordfesten.
– Se deres brev vedlagt.
Referat:
1. Mødedatoer vedr. medlemsmøder 2019
Disse datoer vedtaget:
7. feb. kl. 8.00
25. april kl. 8.00
23. maj kl. 18.00 i Golfklubben. Birgit arrangerer
Torvedage:
Vi reducerer til 9 gange. 1. gang d. 19. juni – uge 25, og sidste gang d.14. august – uge 33.
2. Julefrokost
Den 2. marts på Havkatten – Hanne har kontaktet Allan.
3. Status på julen og julemanden kom til Hals
Et godt arrangement. Stort fremmøde trods blæst og lidt regn, men salget er gået lidt ned.
En del mødte op ved færgen frem for hos Skanse Sko, herunder Allan fra Hals Avis. Vi skal huske
at varsko pressen i år. Og måske lidt bedre omtale forud for arrangementet.
Vi løb tør for fakler, men der var kun et par stykker, der gik forgæves, Der indkøbes 50 stk. Igen i
år.
Enighed om, at vi ikke behøver at udlevere fakler på havnen, da der er for megen aktivitet der.
Dvs. Ikke nemt at komme til at udlevere dem.
Oprydning gik fint. Folk havde puttet de brugte fakler i skraldespandene eller lagt dem ved siden
af. Desuden ca. 10 stk. I bålfadet udenfor Pejsecentret. Alle blev samlet ind og anbragt i
skraldespande.
Skal julebelysningen op tidligere? – Ja, det vil vi gerne. - Birgit spørger julelyslauget.
4. Hals Turistforening indkalder til fællesmøde
- Men vi kender ikke datoen. Søren R. spørger dem.
5. Dato for årets generalforsamling
Bliver d. 21. marts på Carl Frederik. Hanne koordinerer.
6. Påsken 2019 (uge 16-17. Palmesøndag er d. 14. april, og 2. Påskedag d. 22. april.)
Se skriftligt oplæg fra Søren Brix/Sparekassen
Enighed om, at det er et rigtig godt oplæg. Vi vedtog at følge den plan.

Desuden talte vi om, at vi kunne opfordre Husflidsskolen til at lave udsmykning til byen – måske
noget større, som kan genbruges…
- Hvem var det, der ville tale med Husflidsskolen?
7. Eventuelt
Birgit ang. Butikstyverier, som vi gerne skulle have nedbragt.
Tall Ships: Vi opfordrer til, at der er åbent på havnen fra 3. til 6. juli.
Reklame for krydstogtsskibenes gennemsejling? – Evt. Visitaalborg, og ellers Kanonmanden. –
Søren R. undersøger.
Arrangementer til sommer:
- Grisefest ”sælges” til Hals Revyen
- Musik
- Dans
- Flyers til udlejningsbureauerne. – Skal laves før Påske - Hvem koordinerer det?
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