Referat fra bestyrelsesmøde den 9. april 2019
Tilstede:
Tanja Elstrøm
Susanne Nielsen
Lise Nielsen
Karsten Nielsen
Morten Bech Andersen
Brian Houtved
Peter Geert Aas

1. Siden sidst
1.1. Forårsfest
En god aften med ca. 30 deltagere.
Ros fra flere om maden.
Arrangementet gav overskud
1.2. Generalforsamling
En skuffende fremmøde. Generalforsamlingen forløb godt.
Næste år sættes skiltene op som reminder.
Der er kommet forslag om at afholde generalforsamlingen i weekenden. Det blev drøftet –
herunder om generalforsamlingen kan kombineres med fx noget fælles spisning. Vedtægterne
tilsiger kun, at generalforsamlingen skal afholdes i april.
Der er ikke truffet en endelig beslutning.
2. Økonomi
2.1. Regnskab
Kasseren holder et vågent øje med regnskabet. Især når byggeriet går i gang vil det være ekstra
vigtigt, da der vil komme mange ind- og udbetalinger samt afregning af moms.
Aktion: Morten
2.2. Kontingent
Vi kører rundt i uge 21, men allerede nu udsendes mail til alle om indbetaling af kontingent. Der
kan indbetales via overførsel, NemTilmeld eller via MobilePay til 79766. Kontanter kan anvendes
når, vi kommer rundt.
Der uddeles ikke medlemskort i år, da kortet alligevel ikke anvendes til noget.
Fordeling af ruter:
Alleen - Morten
Hedegårdsvej - Susanne
Landområde Nord - Peter
Landområde Syd - Morten
Houvej inden for byskiltet – Karsten
Houvej uden for byskiltet - Brian
Hølundvej uden for byskiltet - Peter
Hølundvej inden for byskiltet – Tanja
Aktion: Mail – Morten, rundtur – alle

3. Arrangementer 2019/2020
3.1. Planlagte arrangementer
Arrangementerne er oprettet på hjemmesiden og på facebook under begivenheder.
Aktion: Morten og Peter
3.2. Mulige initiativer
Der er stadig et ønske om få gang i dilletant igen. Opfordringen tages med i nyhedsbrev.
Der skal opfordres til at sætte gang i initiativer omkring aftenskoler mv. når det nye forsamlingshus
står klar med udgangen af 2019. Opfordringen tages med i nyhedsbrev.
Aktion: Peter
3.3. Arrangementer ifm. det nye Forsamlingshus
Der indkaldes til 1. spadestik samt rejsegilde når datoerne er kendt.
4. Andre tiltag
Velkomstfolder/-pakke til nye beboere.
Folderen fortælle lidt om borgerforeningen. Derudover følger vedtægter og årets kalender med.
Efter aftale med vandværksbestyrelsen, vil vi modtage meddelelse om flytninger.
Pakken skal bestå af folder om borgerforeningen, kontakt (hjemmeside, mail, facebook, tlf),
forsamlingshuset, programmet, vedtægterne
Aktion: Peter
5. Nyt Forsamlingshus
5.1. Priser for leje
Lejen fastsættes til:
Dag/aften (mandag-torsdag): 1500 incl. moms og rengøring.
Weekend (fredag-søndag): 2500 incl. moms og rengøring.
Strømmen sættes til kr. 3,00 pr kWh.
5.2. Reklame for huset
Hjemmesiden opdateres med pris og indretningsforslag.
Aktion: Morten
Der laves en præsentation af huset og dets muligheder, som sendes til AOF, ÆldreSagen, lokale
virksomheder mv.
Aktion: Peter
6. Næste møde
Indkaldes efter behov.

