Referat fra Bestyrelsesmøde
lørdag d. 26. marts 2022

Deltagere:

Beslutning

Ansvarlig

JP, LM, BR, JG, JJ, DM og HD
Fraværende

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Siden sidst

Ny aftale med Farvecenter Nord,
rabatkortene er udleveret til
generalforsamlingen.
Vandet er åbnet i modulerne – kæderne
fjernes i løbet af denne uge.
Der er kommet et tilbud om en ny mand på
græsslåningen – Jesper taler med ham og
så vender vi det på næste
bestyrelsesmøde.
Der mangler småting/malerarbejde i
køkkenet/klubhuset, som vi håber bliver
bragt i orden snarest

😊

Repræsentantsskabsmødet d. 28. april i
Mælkebøtten, bestyrelsen hjælper med at
blive klar.

Generalforsamling

Formand: Jesper

Konstituering af bestyrelsen:

Kasserer: Jens
Næstformand: Birgitte
Sekretær: Helene
Menige medlemmer: Louise, Ditte og Jason

Gennemgang af referat af
generalforsamlingen

Jesper skriver sin beretning ind og sørger
for at referatet bliver hængt op.

Aftale vedr. udlejning af klubhuset

Louise er ny udlejer af Mælkebøtten
Fremover afregner lejere direkte til Jens,
både udlejning og forbrug.
Louise har fået en kalender og skal
opdatere den ophængte kalender, som
hænger på køleskabet i Mælkebøtten.
Evt hænges en oversigt over ledige datoer
på opslagstavlen ved Mælkebøtten.
Louise afregnes for udlejningen med et
årligt beløb på 1000 kr., 700 kr. for en årlig
hovedrengøring v/ opstart samt 100 kr. pr.
udlejning.

Et nyt fast punkt til bestyrelsesmøderne
omhandler Klubhuset.

Byggesag:

Godkendes

Have 38

Havesalg:
Have 17

Have 17 - Overdrages mandag d. 28. marts

Have 35

Have 35 er solgt

😊

Velkommen til nye haveejere

Alle bestyrelsesmedlemmer skal deltage i
havesalg, så alle kender processen.

Standerhejsning
Lørdag d. 2/4 kl. 9.30

Kaffe og rundstykker samt tale
v/Formanden
Jesper bestiller ved Føtex, Birgitte henter,
Louise køber smør, ost, marmelade, kaffe,
the og mælk.
Bestyrelsen mødes kl. 9.00 for at gøre klar.

Flytning af Skt. Hans bål

Et indkommet ønske, som ligger ved
festudvalget. Inden flytning skal det tjekkes
op på regler omkring brandsikkerheden.

Ønskede punkter til næste møde:

Arbejdsdag d. 30. april planlægges
Klubhuset
Søgning af ENV-fonden til dræn/p-plads

Evt.

Ansvaret for flagning deles ud på
bestyrelsesmedlemmerne.

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. april 2022 kl. 18.30 i Mælkebøtten.

