
Bestyrelsesmødet tirsdag den 8. marts kl. 19.00 – 21.00. 

REFERAT 

Mødedeltagere:  Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Michael Browa (MB),  

Michael Heyn (MiH), Hans Malmskov (HM)Kjeld Larsen(KL) 

+suppleanter Helene Nielsen (HN) og Betina Schwartz (BS). 

   

Afbud: Niels  Sørensen (NS). 
1. Konstituering. 

 Valg af formand (forslag – KL). 
 Valg af næstformand (forslag – KR). 

 Valg af referent og arkivar (forslag HM). 
 Valg af sekretær (forslag KR). 
 Valg af kasserer (forslag NS). 

 
Vedtaget som foreslået. Bestyrelsen hjælpes ad med at samle materiale om foreningen fra 
aviser m.v., som HM arkiverer. 

 
2. Ansvarsområder/ arbejdsgrupper. 

 Bygning og udendørs arealer (MB + MiH). 

 Inventar, og forbrugsartikler (MB). 
 Hjemmeside (KL/KR). 
 Beboerblad (KL). 
 Nøgler (KL). 

 Udlejning (KR). 
 Bankospil (KR). 
 Loppemarked (Alle). 
 Mad for mænd (Mogens Hansen) 
 Strikke-hyggeklub (Gitte Jeppesen). 
 Bog- og netcafé (KR, KL og HM). 

 

Vedtaget som ovenstående. 
 
3. Forretningsorden. 
Bilag medsendt. 
 

Tilføjelse: 

Suppleanter til bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
 
4. Mødeplan. 
Iht. vedtægten ”tilstræbes det afholde møde hver måned” – men mindre kan gøre det! 
 
Forslag -mandag kl. 19.00 på følgende dage: 18. april, 9. maj, 6. juni, 8. august, 5. sept., 10. okt., 7. 
nov., 5. dec., 9. jan. Og 6. feb. 

 
Mødedag ændres til tirsdage kl. 18.30 på følgende dage: 19. april, 10. maj, 7. juni, 9. august, 
6. sept., 11. okt., 8. nov., 6. dec., 10. jan. og 7. feb. 
 
 
 
5. Aktivitetsplan. 

Kort drøftelse af den aktivitetsplan, der blev fremlagt på generalforsamlingen – evt. justeringer iht. 
drøftelsen på generalforsamlingen. 
Bilag medsendt. 
 
Ændringer af aktivitetsplan: 
Sommerfest og kræmmermarkedet afholdes samme dag - lørdag den 18. juni. 

Halloween afvikles den 22. oktober. 
Vi fastholder fastelavnsfest/karneval evt. mindre arrangement end der var lagt op til sidst. 
 
6. Affaldsindsamling 17. april. 

 Tilmelding, annoncering m.v. – KL. 
 Klargøring på selve dagen. 
 Forplejning. 

 
 

 



KL informerer via flyer og tilmelder til REFA. 
HN og BS sørger for forplejning. 

 
7. Kræmmermarked. 
På de seneste bestyrelsesmøder har vi drøftet emnet ”Et kræmmermarked ved beboerhuset i foråret”. 

Markedet skal ære for byens beboere, der får mulighed for at købe en standplads og sælge egen ting, 
produkter o.l. 

 Forslag til dato? – i weekenden 21. – 22. eller 28. – 29. maj. 
 Pris for bod? – 50 eller 100 kr. 

 Information og annoncering – tidsfrist. 
 Indretning af markedsplade – boder, telte, café m.v. 
 Andet? 

 
Dato 18. juni. 
Markedet gennemføres, hvis der mindst melder sig 12 til 15 boder. 
Pris for en bod er 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for andre. 

Information via flyers første gang i april samt via skiltning og Facebook. 
Henvendelser om og tilmeldinger til markedet går til MB. 
Foreningen arrangerer evt. cafe. 
 

8. Indkommet post. 
 Brev fra seas-nve ang. aftale om fast pris på el. 

 
Foreningen indgår ikke aftale om fast pris. 

 
9. Eventuelt. 

 Praktiske ting omkring beboerhuset. 
 Ansøgninger om tilskud fra fonde. 

 

KL har ansøgt Tuborg Grøn Fond om 15.000 kr. til anskaffelse af nye borde. 
Svar på ansøgninger fra fonde i SEAS og REAL DANMARK forventes i marts. 
 
 Renovering af beboerhus – sidste nyt! 

 
KL har haft kontakt til Guldborgsund kommune vedrørende landsbypuljen. Hvis halvtaget 
bag huset fjernes, vil huset bevaringsværdi gå fra kategori 3 til kategori 2. Det betyder, at 

vi i stedet for 50% i tilskud til renovering kan opnå 75% svarende til ca. 50.000 kr. 
yderligere. 
Under forudsætning af dette går bestyrelsen ind for at fjerne halvtaget. I stedet arbejdes 
der på at indkøbe 2 stålcontainere til i alt 5.000 kr. Disse kan afdækkes af plankeværk eller 
lignende. Garagen kan frigøres, så der kan blive plads til traileren m.v.. Det overvejes at 
sætte solsejl op mellem huset og bagbygningen. 

 
Fra kasseren: 
Pt har vi 97 medlemmer. 
Kassebeholdning: 
Højrente konto: 105.886 kr. 
Foreningskonto: 157.733 kr. 
Mastercard: 3.726 kr. 

 
Fællesspisning. 

Onsdag den 27.04 kl. 18.00. Arrangeres af BS, HN, MH og KR. 
 
Kage til næste møde: BS. 

 
 

Mvh 
HM 
Referent. 

 


