REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 19. september 2017
KLOKKEN 18.30 TIL 21.00
Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Niels Sørensen (NS), Helene
Nielsen (HN), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), og Kjeld Larsen (KL).
Afbud fra Helene.
1. Godkendelse af referatet fra mødet 14. august.
Referatet er godkendt.
2. Indkommet post.
 Telefonopkald fra politiet vedr. oprettelse af kontaktpersoner i lokalområderne – er
Grænge Beboerforening interesseret??
KL tilkendegav overfor politiet, at vi kunne være interesseret. Vi afventer hvad der
videre sker.
Vi har modtaget 10.000 kr. fra Johannes og Maren Larsens mindelegat.
3. Regnskabskontrol for perioden 14. aug. – 19. sept.
Regnskabet taget til efterretning.
Regnskab for loppemarked udleveret.
4. Evaluering af loppemarkedet.
 Indsamling og opbevaring af lopper.
For at sikre tilstrækkeligt mandskab til opgaverne i forbindelse med loppemarkedet
indkaldes til møde i oktober eller november.
Der udfærdiges en liste, med folk der kan kontaktes, når der skal hentes lopper.
 Opsætning af telte.
Godt at teltene blev sat op i god tid.
Der bør laves præcise aftaler, så folk ikke møder op forgæves.
 Flytning af lopper til Lolle alle 11.
Det er fungerede fint med at lopperne var kørt til beboerhuset i god tid, selv om det
virkede lidt overvældende med alle de mange kasser.
Vi bør lave en aftale, om hvem der kan køre lopper om dagen, og hvem der kan køre
om aftenen.
 Udpakning af lopper (det forberedende arbejde i ”loppeugen”).
Lopperne blev placeret overskueligt. Det fungerer godt på selve loppemarkedet.
 Medhjælpere – (bestyrelse, medlemmer og ”gæster”).
Fint at der kommer gæster udefra. Vi havde behov for alle hænder.
 Afvikling af selve loppemarkedet – de enkelte ”boder”.
Selve afviklingen forløb fint.
 Oprydning efter loppemarkedet – på dagen og ugen efter.
Oprydning og nedtagning af telte fungerede fint.
 Omsætning, regnskab og overskud.
Vi er glædeligt overrasket over det fine resultat.
 Andet????
Punktet tages op på næste møde med henblik på indkaldelse af møde i
oktober/november.
5. Legeplads/aktivitetsplads.
Pt. arbejdes der stadig på at indhente tilbud fra leverandører og håndværkere.
Kald fremlagede forslag om legeplads/aktivitetsplads. Bestyrelsen godkendt
forslaget, som fremsendes til Realdania. Hvis de siger god for det igangsættes
arbejdet.
Opførsel af vindfang igangsættes.

6. Fællesspisninger.
 Tirsdag den 26. september.
Michael henter mad i forsamlingsgården. Hans og Mona mødes klokken 16.30 og
dækker bord med videre.
 Lørdag den 28. oktober – halloween!!
Karin samler et hold og melder ny dato ud.
 Tirsdag den 28. november – julemad.
Hans og Kjeld tager sig af dette.
7. Foredragsaften 3. oktober.
Erik Holm tegner og fortæller om sit liv som journalist på Folketidende. Joan Stoffer leverer
kage.
Vi mødes klokken 18.15.
8. Kopimaskine.
Der skal udskiftes en komponent til ca. 1.500 kr. – farvepatroner er ret dyre – der skal
løbende skiftes komponenter.
Skal vi fortsat vedligeholde maskinen, eller skal vi anskaffe en ny (pris. Ca. 2.500 kr.)???
De nuværende printerpatroner bruges op, derefter tages der stilling ti, hvad vi så
gør.
9. Eventuelt.
Bypark:
Der skal enten plantes buske eller hæk. Kjeld har indhentet tilbud. Karin tage dette
med til drøftelse med initiativtagerne.
Fryser: Der er behov for en ny fryser, dette tages op igen, når vi har fået opsat det
nye vindfang.
Næstemødet flyttes til den 17. oktober klokken 18.30.

