
REFERAT 

 BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 8. NOVEMBER KLOKKEN 18.30 TIL 

21.00 

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: MH, MB og BS 

 

1. Godkendelse af referatet fra mødet 11. oktober. 

Godkendt 

 

2. Indkommet post. 

Udkast of tilbud på legeplads fra Elverdal - bruges som inspiration til fase 4. 

 

Besked fra kommunen vedr. 2-1 kørebane i Grænge. Nord for banen etableres dette i efteråret 

2017 i forbindelse med nyt slidlag på kørebanen. Syd for banen og på Lolle Allé er det ikke 

muligt. KL henvender sig til kommunen for at undersøge, om der er andre muligheder for at 

sænke hastigheden. 

 

Tilbud på forsikring fra Almindelig Brand. Vi afventer endnu et tilbud, inden der træffes en 

beslutning. 

 

3. Regnskabskontrol. 

Beløb F-konto Kasse M-Card Formue 

 

6150 4117 2671 884 0 

 

Den lave beholdning skyldes betaling af håndværkere for fase 1. 

 

KL og NS har fremsendt anlægsregnskab til kommunen for fase 1 på 286.000 kr. og vi 

forventer herefter at modtage 194.000 kr. i tilskud. 

 

Taget til efterretning. 

 

4. Kommende arrangementer. 

1. Julemarked 20. november. 

Markedet er i år mest et kræmmermarked. Dog sælger KL æbler og æblejuice til fordel 

for foreningen. Her ud over tjener foreningen på cafeen samt på ”salg” af stader. 

2. Fællespisning – julemad – 22. november. 

Pt. 35 tilmeldt. 

 

5. Byggeriet. 

1. Afslutning af fase 1 – herunder byggeregnskab. 

Se punkt 3. 

2. Påbegyndelse af fase 2 – køkken og mødelokale. 

Nedrivning af køkken starter mellem jul og nytår. Vi planlægger at bevare 

skorstenspiben, men skorstenen rives i øvrigt ned. 

NS er tovholder. 

Fase 2 gennemføres etapevis på baggrund af overslag fra udvalgte håndværkere. 

3. Plan for fase 3 – forslag fra ”Elverdal” (udsendes separat).  

 

Vi har pt. ikke økonomi til denne fase. KL søger om yderligere midler fra diverse fonde. 



 

6. Afviklede arrangementer. 

1. Halloween – blev aflyst! 

2. Bankospil. - 18 deltagere i november gav et overskud på 1089 kr. 

3. Strikke-hyggeklub – intet. 

4. Madklub – intet. 

 

7. Eventuelt. 

 

Medlemstallet er nu 122. 

 

Bankskifte: 

Fremover opretters kun én konto. Bestyrelsesmedlemmer der foretager regelmæssige indkøb 

får et kontant udlæg. 

Formand, kasserer og det bestyrelsesmedlem, der står for udlejning, får ”kontokig”. Er der 

behov kan yderligere ”kontokig” oprettes. 

De nødvendige papirer i forbindelse med bankskiftet underskrives på næste møde. 

 

På næste møde drøftes indhold af flyer i januar. 

 

Foreningen har foreløbigt formidlet salg af 20 styk ”Lun luft og fed ler” 

 

Næste møde 06.12. Michael bedes igen gå på jagt i fryseren!!!! 


