REFERAT fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. april 2017 kl. 18.30 – 21.00.
Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Helene Nielsen (HN), Niels
Sørensen (NS), Michael Heyn (MiH), Hans Malmskov (HM) og Kjeld
Larsen(KL) + suppleanter Michael Browa (MB) og Lis Eintoft (LE).
Afbud: Hans Malmskov, Helene Nielsen, Lis Eintoft og Michael Browa.
0. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Endelig godkendelse af vedtægtsændringen:

§12 stk. 2 ændres til: ”Kassereren disponerer over foreningens konti og betalingskort.”. Herefter ændres
nummereringen af stk. 2 – 4 til stk. 3 – 5.
6 medlemmer deltog i generalforsamlingen – Ændringsforslaget godkendt med alle stemmer.
1. Konstituering.

Valg af formand og arkivar (forslag – KL).

Valg af næstformand (forslag – KR).

Valg af kasserer og referent (forslag HM).

Valg af sekretær (forslag KR).
Godkendt som foreslået.
2. Ansvarsområder/ arbejdsgrupper.

Bygning og udendørs arealer (MB + MiH).

Inventar, og forbrugsartikler (MB).

Hjemmeside (KL).

Beboerblad (KL).

Nøgler (KL).

Udlejning (KR).

Bankospil (KR).

Loppemarked (Alle).

Mad for mænd (Mogens Hansen)

Strikke-hyggeklub (Gitte Jeppesen).
Godkendt som foreslået.
3. Forretningsorden.
Ingen ændringer – se forretningsordenen på hjemmesiden!
Taget til efterretning.
4. Mødeplan.
Iht. vedtægten ”tilstræbes det afholde møde hver måned” – men mindre kan gøre det!
Følgende datoer blev godkendt- alle dage med start kl. 18.30: 22. maj, 26. juni, 14. aug., 19. sept., 24.
okt., 22. nov., 17. jan., 20. feb. og 14. marts (generalforsamling samme dag).
5. Aktivitetsplan.
Kort drøftelse af den aktivitetsplan, der blev fremlagt på generalforsamlingen – evt. justeringer iht.
drøftelsen på generalforsamlingen.
Bilag medsendt.
Aktivitetsplanen blev justeret – se bilag.
6. Kræmmermarked og grillfest.
Skal vi holde kræmmermarked og grillfest?? – Hvis ”Ja”:

Forslag til dato? – 10. eller 17. juni??.

Pris for bod? – 50 eller 100 kr.

Information og annoncering – tidsfrist.

Indretning af markedsplade – boder, telte, café m.v.

Andet?
MB forespørges, hvorvidt han vil stå for kræmmermarkedet 10 juni – hvis ikke afholdes der kun grillfest
samme dag kl. 18.00.
7. Indkommet post.
Pt. intet.
8. Indretning af aktivitets- og legeplads.
Forslag medbringes til mødet.
Forslaget blev drøftet – KL aftaler møde med Claus Pedersen vedr. det videre forløb.

9. Godkendelse af referatet fra mødet 22. marts.
Godkendt.
10. Eventuelt.

KL orienterede om planer vedr. etablering af en vandresti (”Spor i landskabet”) via markvej til
Vestre alle og retur gennem Grænge Skov. Stien planlægges evt. i samarbejde med en klasse på
Sundskolen som et ”skolespor”, hvilket betyder, at organisationen ”Spor i landskabet” betaler
omkostningerne.

Der udsendes folder primo maj vedr. fællesspisning, møde om bypark, konstituering og grillfest.

Vi er blevet tilbudt nogle motionsredskaber fra ”Kurts garage” – KL og MB besigtiger
”maskinparken”, og sagen tages op på næste møde!

App’en ”Min landsby” blev drøftet.

Vi besluttede, at suppleanter kun deltager i bestyrelsesmøderne, når er er sager på dagsordenen,
der involverer suppleanterne.

Endelig færdiggørelse af etape 2 blev drøftet (vask, lister, reparation af gulv i gangen og
opsætning af en glasplade ved komfur) – KL aftaler møde med Claus Pedersen.

