BESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 22. MAJ 2017 KLOKKEN 18.30 TIL
21.00
REFERAT:
Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Niels Sørensen (NS), Helene
Nielsen (HN), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), Helene Nielsen (HN) og Kjeld Larsen
(KL) Michael Browa (MB)
1. Godkendelse af referatet fra mødet 18. april 2017.
Godkendt
2. Regnskabskontrol for perioden 18.04.17 – 22.05.17.
Taget til efterretning
3. Indkommet post.
 Afslag på ansøgning om midler fra Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune – 2
afslag.
 Afslag fra 2 andre fonde.
 Tilsagn om 25.000 kr. fra Nordeafonden til ”multiredskaber”
Taget til efterretning
4. Planlægning af kræmmermarked og grillfest 10, juni. -Michael B deltager i mødet!
 Klargøring (tilmelding, telte, borde m.v.)
Telt opsættes den 8. juni HM er tovholder, kontakter MB og MH.
 Café ved kræmmermarkedet (indhold og indkøb).
KL
 Opsætning af borde, stole, grill m.v.
NS står for opsætning af grill.
 Fabrikation af salater og flutes + kaffekage.
HN
 Indkøb til grillfesten (kul og drikkevarer)
KL
 Oprydning og nedtagning af telte.
Alle
 Andet???
Ind til videre er der kun 2 tilmeldinger til kræmmermarkedet. Sidste tilmelding
den 1. juni. Herefter afgøres det om kræmmermarkedet gennemføres, eller der
kun afholdes grillfest.
5. Fase 3.
Planlægning af fase 3 – aktivitets- og legeplads. Claus Petersen har givet tilbud på ”depot og
udekøkken”, Toms Have tilbud vedr. ”multibane” og underlag til gynge og Jan ? fra savværket
ved Langgården vil komme med et tilbud på legeredskaber.
Ind til videre bevarer vi toiletvognen. Containeren flyttes og der etableres vand og
kloakken flyttes.
6. Fase 4.
Pt. skønner jeg, at vi vil have mellem 125.000 og 150.000 kr. i kassen, når fase 3 er udført og
betalt, derfor foreslår jeg, at vi undersøger mulighederne for at indrette b1. sal til et
mødelokale, der også kan rumme ”Kurts Garage” (motionsrum). Det skulle kunne lade sig
gøre, hvis Bygge og Anlægsfonden vil yde støtte til formålet – de yder som regel 50% af
udgifterne.
Bestyrelsen er enige om at arbejde videre efter ovenstående.

7. ”Gænge Skolespor”.
Ministeriet ”Landbrug og Fødevarer” har bevilliget godt 54.000 kr. til anlæg af et skolespor, og
en klasse på Sundskolen har lovet at medvirke til anlægsarbejdet. Alle tilladelser hos
lodsejerne og indhentet. Hvem vil indgå i projektet??
MB og bestyrelsen deltager med etableringen af Grænge Skolespor.
Vi håber på, der kan laves en fælles indvielse af det renoverede beboerhus med
aktivitetsplads, skolespor og bypark.
8. Grænge Bypark.
Referat fra mødet 15. maj – og igangsætning af projektet. Claus Pedersen er tovholder på
projektet.
Arbejdet godt i gang. Vi henvender os til kommunen vedr. lægning af løg i rabatten
foran parken. Parken er på 788 m2 iht. tingbog!
9. Loppemarked.
De indledende øvelser! - de forskellige områder får en ”tovholder”
 Indsamling af lopper.
 Annoncering.
KL som sidste år
 Plan for indretning af loppemarkedet – telte m.v.
KL som sidste år.
 Ansvarsområder:
o Møbler. HM
o Nips m.v. NS
o Billeder. Ingolf
o Elektronik. Kaj og Kim
o Tøj. Gitte
o Legetøj. MB
o Diverse. MH
o Cafe. KL
 Skilte. Ved vej Niels og Michael.
 Regnskab – byttepenge. HM
 Bemanding på loppemarkedsdagene.
 Andet???
MH melder afbud til loppemarkedet.
Afslutning om søndagen som sidste år. Bespisningen af hjælperne sidste år var
forholdsvis dyr. Vi overvejer, hvad vi gør i år.
10. Eventuelt.
 KH indkøber 60 nye rødvinsglas og evt. nye hvidvinsglas.
 Næste møde 26.06. Mødet afholdes kun, hvis der er kommet nyt, så der er
behov for det. KL skriver på hvem der sørger for kage. Afbud fra HM.

