BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2016 KLOKKEN
18.30 TIL 21.00
Referat
Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Niels Sørensen (NS), Michael
Browa (MB), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), Helene Nielsen (HN),
Afbud: Kjeld, Betina
1. Godkendelse af referatet fra mødet 15. august.
Godkendt
2. Indkommet post.
Ingen post.
2. Budgetkontrol.
Pr 05.09.2016:
Beløb
F-konto
164.533,30 47.156,00
Godkendt.

Kasse
9.925,00

M-card
1565,82

Formue
105.886,48

3. Evaluering af loppemarkedet.
 Økonomi: - har Niels et bud på overskuddet??
Ikke endeligt opgjort. Skønnes til 35.000 kr.


Teltopstilling: – hvilke telte skal bruges? – opstilling (”situationsplan”) – tidsramme for
opstilling?
Tilfredshed med opstillingen af teltene på grunden.
Tidsrammen for opstillingen passede fint.
Der er tilfredshed med de telte vi brugte, men der et problem med møblerne som
bestyrelsen må arbejde med frem til næste år. Kan der laves en bedre
presenningsløsning, eller er det muligt at få godkendt det store telt?



Forberedelsesugen: - præcisering af den ”områdeansvarliges” opgave.
På bestyrelsesmøde og på medhjælpermøde præciseres det, hvad den enkelte
ansvarshavendes opgave.
Det bør overvejes at flytte medhjælpermødet frem, så det falder inden sommerferien.
De 3 første dag i ugen hvor vi sætter op er de vigtigst, hvis det kniber med at skaffe
folk.
Om søndagen er det ikke nødvendigt med så mange sælgere, men der er brug for folk
kl. 12,00, når der skal ryddes op.



Salg i de enkelte telte: - svarer salget til forberedelserne? (kan det f.eks. ”betaler sig”
at indsamle og opsætte billeder, når omsætningen er ca. 800 kr.??).

Der var tilfredshed med salget i de enkelte boder, og det er bestyrelsens holdning, at vi
fortsætter på samme måde næste år.
Oprydning og afslutning: skal vi fortsætte som i år med pølser – oprydning – kaffe og
farvel og så en medhjælperfest?? Hvornår er man færdig med at rydde op i sit
ansvarsområde? (f.eks. at sætte ting på plads, at vaske op, at vaske buge m.m.).
Der var lidt kaos omkring trailerne ved oprydningen. Skal det organiseres mer?. Drøftes
på medhjælpermødet.
På medhjælpermødet opfordres alle til at hjælpe hinanden, når man er færdigt med
eget område.
På medhjælpermøde næste år, drøftes måden vi lavede afslutning på i år.



Tidsramme: - vil det passe bedre at sige lørdag kl. 10 – 15 og søndag kl. 10 – 13 (der
kom mange den sidste time søndag!).
Åbningstider fortsætter som i år. Vi kan dog overveje at åbne tidligere om søndagen.



Dato: Er sidste uge i august stadig ok? – harmonerer det med vores og hjælpernes
ferieafvikling??).
Vi fastholder sidste uge i august på trods af problemer med evt. ferie.

4. Fællesspisning 27. september kl. 18.00 (medhjælperfest).
Der er pt. tilmeldt 33 voksne og 7 børn – forventet deltagerantal altså 40 deltagere.


Hvad må det koste pr. person??



Bestilling af mad??



Drikkevarer (KL køber noget vin med hjem, når han alligevel skal på ferie sydpå!).
KR bestiller mad fra John Johns Cafe. 150 kr pr voksen 100 kr. pr barn. MB søger for øl
og vand.KL for vin. KR sørger for isterninger og citron til drikkevand.
HN, KR, HM og MH mødes 16.30 og dækker bord og retter an. MH søger for servietter.
(I efterårsfarver).



Underholdning? – f.eks. fællessange, snak om afviklingen af loppemarkedet el. lign.???
Formanden holder en lille tale og spørger ind til medhjælpernes oplevelse af årets
loppemarked.
Kasseren fortæller lidt om regnskabet for loppemarkedet.
Vi synger et par sange fra foreningens sanghæfte.

5. Rengøring.
Hvem sørger for, at huset er gjort rent før næste udlejning??? – iht. aktivitetskalenderen 24.
september.
KR og HN påtager sig opgaven.

6. Byggeriet.
 Afslutning af fase 1.
 Planlægning af fase 2.
Udsat.

7. Arrangementer i oktober.
 Halloween 22. okt. – måske fredag den 28. okt.???
Datoen ændres til fredag den 28. okt. kl. 16.00



Indhold af dagen.
Forplejning.
Græskarskæring. Fællesspisning. Mørkeløb.
God tradition. Indholdet må gerne være det samme som de sidste år.
MB og HM er tovholdere på arrangementet.
KL laver indbydelse.

8. Ekstra punkt. Køkken.
Bestyrelsen ønsker 2 tilbud.
Skitse fra fremlagt og drøftet.
Det bør overvejes om der er behov for 2 ovne samt en ombytning af ovn og køleskab. Kan
bordpladen ved ovnen tåle en varm plade?
8. Evt.
Nedtagning af det sidste telt. Vi satser på onsdag aften. MB + HM. HM kontakter Mogens og
Niels og giver KR besked.

Kage til næste møde den 11. oktober. MB tager kage op fra fryseren.

