REFERAT AF BESTYRELSESMØDET ONSSDAG DEN 22. MARTS 2017 KLOKKEN 17.30
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), og Kjeld Larsen (KL).
1. Godkendelse af referatet fra mødet 8. februar.
Referatet er udsendt.
Godkendt
2. Regnskab 2016.
Bilag medsendes.
Godkendt
3. Budget for 2017.
Bilag medsendes.
Taget til efterretning. Forelægges generalforsamlingen.
4. Arbejdsplan for perioden marts 2017 – februar 2018.
Bilag medsendes.
Datoen for kræmmermarked afgøres senere.
Der arrangeres en markering af renoveringen af beboerhuset.
Arbejdsplanen forelægges generalforsamlingen.
5. Status på renovering.

Arbejdets omfang og udførelse.

Byggeregnskab.
Taget til efterretning.
6. Aktivitets- og legeplads.
Status for denne fase.
Vi søger interesserede til en gruppe der vil komme med ideer til indretning af aktivitetspladsen. Vi regner
med at tømrer Claus Pedersen udfører arbejdet med bl.a. bygning af shelter.
Forelægges generalforsamlingen.
7. App’en ”Min landsby”.
Forslag om, at vi går sammen med ”Toreby og Omegn” om app’en – der afholdes informationsmøde i
beboerhuset mandag den 27. marts.
Taget til efterretning.
8. ”Spor i landskabet”.
Forslag om at afmærke vandrestier med udgangspunkt fra beboerhuset – i samarbejde med
naturvejleder Johnny Madsen, Guldborgsund Kommune.
KL arbejder videre med forslaget.
9. ”Grænge Bypark”.
Status for etablering af byparken – der er indgået købsaftale.
Grunden overtages den 01.04.2017.
KL har søgt Strakspuljen i Guldborgsund Kommune om 30.000 kr.
Interesserede herunder initiativtagerne indkaldes til møde.
10 Fællesspisning 7. april.
Praktisk tilrettelæggelse.
Sammenkogt ret KL og HM
Vi mødes kl. 16.00.
Da det kniber at få folk til at melde sig til at lave maden, foreslås det, at vi får leveret maden udefra. Vi
antager, at det kan gøres for ca. 75 kr. Hvis vi gør det, kan vi fastlægge et antal fællesspisninger i
vinterhalvåret. Drøftes på generalforsamlingen.
11. Eventuelt.
Næste møde den 18.04 umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling kl.18.30.
HM sørger for kage.

