Referat fra møde i Metropolis´ bestyrelse 14.1.2020
Til stede: Inga, Mette, Kim, Klaus, Erik, Jan, Poul og Henrik
1. Jan var dirigent, Henrik referent
2. Planlægning af kommende generalforsamling 3.2.20
a) Mette gennemgik regnskab og budget og budget inkluderende varslet medlemstilgang blev vedtaget
b) God idé med pianomusik til GF. Erik spørger Troels Kardel
c) Mette og Erik kigger på lokaliteterne kl. 13 fredagen inden, herunder forberede bordopstillingen.
d) Erik og Henrik bærer malerier op, mødes kl. 10 mandag d.3.2.20
e) Vi mødes alle om mandagen kl 16.30.
f) Kontakttelefon (Eriks) og registrering af gæsterne står Klaus og Jan for
g) Indkøb: vi bruger listen fra sidste år, dog med følgende justeringer:
Poul køber chokoladen
Claus nedjusterer nogle detaljer
Henrik køber tærter og neddrosler patéen. Tærterne skal forvarmes i ovnen.
h) Som dirigent til GF vil Henrik spørge Bente Nielsen, ellers evt. Janne Sury.
Henrik bliver referent.
i) Adam og Arne står som vanligt for auktionen
k) Valg af kommende bestyrelse:
Her lod Erik bomben falde: Erik ønsker at trække sig som formand og ønsker ikke genvalg til betyrelsen.
Bestyrelsen akcepterer med stor beklagelse dette og takker Erik for sit gode arbejde og sin ildsjæl som
formand.
Umiddelbart er der ingen, der melder sig som afløser på formandposten. Vi snakker om evt. at
uddelegere opgaverne mellem os.
Alle øvrige, der er på valg: Mette Wanning, Inga Schlosser , Jan Deigaard og Poul Haugsted ønsker
genvalg..
Poul skifter fra suppleant til betyrelsesmedlem.
Som kandidater til 2 nye suppleanter vil Klaus spørge Lisbeth Mandel og Henrik spørge Bente Nielsen.
l) Pointlisten sendes ud til medlemmerne inden GF
m) Lodtrækningsemner og indkøbt kunst tjekkes igennem m.h.t. hvem der tager hvad med.
3. Året der gik:
Vi har grund til at være tilfredse. Mange gode arrangementer. Blot ærgerligt at vore planer om weekendtur
gik i vasken (Århus, Roskilde, Fyn). Vi klør på igen i år.
4. Rekruttering: Vi er p.t. 63 betalende medlemmer, muligvis 4 på vej. Dog har der været nedgang de
senere år.Og meget færre end vi er nu er ikke bæredygtigt.
Snak om at knytte an til pensionerede lægers forening.
Forslag fra Jan om et interview med Erik til Ugeskrift f.Læger om Metropolis
Ellers endnu engang opfordre medlemmerne til at lade det glade budskab brede sig
5) Arrangementer det kommende år:
Vi aftaler at starte med Anna Ancher udstillingen på SMK. Dato onsdag 18.3.20 kl. 17. Inga melder sig som
arrangør.

Inga nævner en tur til Wanås gods i det nordlige Skåne evt. med tillægsstop i Lund som mulig kommende
weekendtur.
6) Evt.:
Kim foreslår at vores bankkontonr. anføres på hjemmesiden. Dette vedtages
Henrik bestiller fribilletter til Kunst2100 på Docken 15.-16. februar. Vi aftaler at mødes søndag 16.2. kl.11
7) Næste bestyrelsesmøde:
Mandag d. 17.2.20 kl. 13 hos Klaus, Berlingsbakke 26, 2920 Charlottenlund. Frokosten er spist hjemmefra
TAK til Inga for husly og skøn frokost.

