
 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET MANSDAG DEN 15. AUGUST 

2016 KLOKKEN 17.00 TIL 19.00 

Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Niels Sørensen (NS), Michael Browa (MB), 
Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), Helene Nielsen (HN), Betina Schwartz (BS) og Kjeld Larsen 

(KL).    
 
Afbud: Helene Nielsen, Niels Sørensen og Betina Schwartz. 
 
Punktet ”budgetkontrol” udgår! 
 
Indkommet post: Foreningen har modtaget tilsagn om 15.000 kr. til indkøb af møbler fra Johannes og 

Maren Larsens mindlegat. 

1, Godkendelse referatet fra mødet 7. juni samt ekstraordinær generalforsamling 13. juni. 

Godkendt 
 
2. Renovering. 

 Status på renoveringen – fase 1 -Skrider frem som planlagt. 
 Planlægning af fase 2. På mødet blev tegning af indretning af loftetagen fremlagt. Tegningen danner 

grundlag for der videre arbejde. Vi er i gang med at indhente tilbud fra køkkenfirmaer. 
 Planlægning af fase 3. (Til denne fase har Friluftsrådet bevilliget 20.000 kr. til shelter – forudsat 

at vi selv skaffer mindst et tilsvarende beløb.) -Toiletvognen er færdiggjort. Firmaet Elver har 
henvendt sig til beboerforeningen og vil komme med et uforpligtende forslag til indretning af en 
aktivitetsplads med shelter. 

 MB foreslog at vi undersøger muligheden for at leje jord, da det kniber med pladsen på grunden. 
Drøftes senere. 

 Forslag om en fase 4 – vindfang og redskabsrum.  - KL har indhentet pris på arkitekttegning af 

nyt vindfang. Dette beløber sig til 3000 kr. Foreningen søger kommunen om tilskud på 75 % til 
opførsel af nyt vindfang. 

 
3. Planlægning af loppemarked. 

 Ansvarsområder – vi repeterer lige, hvem fra bestyrelsen, der står for hvad! 
o Annoncering, presseomtale og skilte – KL 

o Byttepenge og regnskab – NS 

o Opsætning af telte – HM 
o Indkøb af produkter, der skal sælges – MB 
o Indkøb af madvarer til ”forplejning” af hjælpere” – MH 
o Drift af café – KR.  
o Møbelsalg –HM 
o Elektronik – KL 
o Bøger og legetøj – MB 

o Tøj og billeder – HN 
o Nips – BS 
o Diverse (værktøj m.v.). MHe 

o Tilbud om ”privat salg”, hvor vi får en procentdel af omsætningen?? – Bortfalder 
o Afslutningsfrokost eller sammenkomst for hjælpere senere?? - Hjælperne inviteres til spisning 

tirsdag den 27.09. kl. 18.00. Søndag samles hjælperne til pølser inden oprydningen. 

Søndag kl. 12 samles hjælperne til pølser inden oprydningen. 

 Placering af telte – vi kan IKKE sætte det store telt op – vi har 4 små + en pavillon og kan låne ét 
mere. Det telt, der er rejst. Lader vi stå (uden tilladelse!). Teltene sættes op fra tirsdag den 16. 
august 

 Forplejning af hjælpere. Det foreslås, at vi byder på kaffe med brød på ”arbejdsdagene”(som 
sidste år!). 

 ANDET????Parkering. Der arrangeres skråparkering i rabatten ved marken på Lolle alle. Der sættes p-

vagt på lørdag formiddag. 
 KL spørger om hjælperne kan parkere på Lolle alle 4. 
 De der har gule trøjer fra sidste år medbringer disse. KL undersøger om der evt. kan skaffes flere. 
 
 
4. Køb af beboerhuset. 
Pt. intet nyt fra kommunen! 

Vi forventer sagen behandles på byrådsmødet den 18. august. 
 
 

 



5. Arrangementer i september. 

 Fælles rengøringsdag 3. september. 
Udsættes til vi er længere med renovering af bygningen. 
 Bankospil. 

Starter 1.9. 
 Café og strikkeklub 
Forventes at starte i september 
 Mad for mænd. 

Starter sidst i september. 
 Oktober (Halloween!). 
Finder sted den 22.10 kl 16.00. Bestyrelsen står for ”fællespisningen” den dag. 
 November/december – KL + HM (julemad). 
Findersted den 22.11 kl 18.00 
 Andet?? 

 
6. Eventuelt. 
 
Den samlede omsætning fra kræmmermarkedet var i størrelsesordenen 15.000 – 16.000 kr. 
Gode tilbagemeldinger. Vi satser på et lignende arrangement næste år. 
 

På næste møde drøftes hvad vi på længere sigt gør med telte til loppemarkedet. 

 
Kage til næste møde – MH!! 


