REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET ONSDAG DEN 8. FEBRUAR 2016
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) og Kjeld Larsen
(KL).
Afbud: MH, NS
1. Godkendelse af referatet fra mødet 10. januar.
Godkendt.
2. Indkommet post.
 Mail fra ”Toreby og omegn” vedr. hjemmeside og generalforsamling.
 Brev fra Guldborgsund Kommune med afslag om tilskud til vindfang.
3. Regnskabskontrol.
Kontrol vedr. januar måned.
F-konto
30.516

Kasse
6.053

M-card
884

Formue
198

Taget til efterretning.
4. Ændring af arbejdsopgaver.
Niels ønsker at frasige sig opgaven som kasserer – ombygningen kræver mange arbejdstimer!
Hans er villig til at påtage sig opgaven – DERFOR foreslås denne ændring i konstitueringen!
HM overtager opgaven som kasserer fra NS.
5. Ombygningen.
 Køkken og spisestue – igangværende proces.
Renovering pågår. Gulv støbt, vægge pudset og spartlet, ledninger er trukket, loftet
lagt.


Drøftelser med Realdania ang. det videre forløb (fase 3). Realdania lægger stor vægt
på, at vi får etableret en aktivitets- og legeplads – er mindre indstillet på at støtte
indretning af mødelokalet på 1. sal.
Efter afslutning af fase 2 opgøres udgifterne. Regnskab sendes til Realdania med
henblik på udbetaling af 1. del af tilskuddet.
KL forespørger Multicenter Syd om de kan stå for etablering af dele af aktivitetspladsen.



Ansøgninger til fonds.
KL har for tiden søgt 8 – 10 relevante fonde. Vi afventer svar.

6. Rengøring af beboerhuset.
Vi forventer, at køkkenrenoveringen er ”så godt som” afsluttet 1. marts – OG så er der behov
for en hovedrengøring inden 3. marts – herunder at flytte køkkeninventar tilbage til det nye
køkken. Hvem løser denne opgave?
KL har henvendt sig ”strikkeklubben” om hjælp til hovedrengøring. Bestyrelsen deltager i det
omfang, den enkelte kan, i perioden fra den 27.02 til 02.03.
7. Generalforsamlingen 22. marts.
 Indkaldelse – flyer.
Uddeles i perioden 09.03 – 11.03
 Aktivitetsplan – forslag til aktiviteter i perioden april 2017 – marts 2018.
KL udarbejder plan med udgangspunkt i planen fra 2016.
Bestyrelsen står for fællesspisning 05.04
 Dirigent og valg.





Mogens Hansen spørges.
Bankospil.
KR er tovholder.
Forplejning (kaffe, kage m.v.)
MH og KL sørger for kage.
Andet
Der holdes bestyrelsesmøde umiddelbart inden generalforsamlingen fra kl. 17.00.
KR sørger for boller og pålæg.

8. Affaldsindsamling.
 Praktisk tilrettelæggelse – annoncering.
 Forplejning.
 Andet.
Da der er mange af bestyrelsesmedlemmerne, der er forhindret, udgår den fælles
affaldsindsamling. I kommende flyer opfordres beboerne til at indsamle affald, som kan
afleveres ved beboerhuset.
9. Indmeldelse i en landsorganisation.
Skal vi indmelde os i DGI eller en anden organisation? (fortsat drøftelse af punktet fra mødet
10. januar).
Udsættes.
10. Eventuelt.
Vi overvejer øget annoncering efter lopper. Der er indkommet væsentligt færre nu en sidste år
ved samme tid.
Foreningen er blevet kontaktet af beboere, med en forespørgsel om beboerforeningen kan
overtage Grængeskovvej 104 (tidligere købmandsbutik) fra Guldborgsund kommune efter
nedrivningen.
De pågældende beboere påtager sig anlæg og vedligeholdelsen af grunde, vil evt. opstille
bænke og legeredskaber.
Foreningen arbejder videre med en eventuel overtagelse af grunden.
Næste møde den 22.03 kl. 17.00.
For referatet – HM.

