Dagsorden torsdag 27. juni 2019
1. Økonomi:

a. Status Referat:
b. Regninger betalt
c. Regninger i de første 6 mdr.
d. Andet

Referat: Vi har ingen resistanser hos medlemmerne. Alle har betalt til rigtig konto. Vi mangler
stadigvæk e-mailadresse til 3 medlemmer (husstande) til trods for gentagende påmindelser. Stefan
vil gå rundt at banke på.
2. Fordeling af arbejdsopgaver: bilag A

a. Gennemgang af liste besluttet fra sidste gang
3. Igangværende projekter

a. Inkasso ved at blive afsluttet

Referat: Vi har vundet sagen mod den tidligere grundejer der var i resistans. Pengene er er
indbetalt, og sagen er dermed afgjort.
4. Kommende projekter

a. Bord og bænksæt til legepladsen grundet ødelagt
i. ref. mail fra Mia ons. 5. jun. 12.50
”Hej
Vi har en skyldig dreng i områder og to medløbere der fandt ud af at vores bordebænkesæt ved
trampolinen ikke kunne holde til at blive stået på. Det er faldet helt sammen og de tre drenge
har vi haft en snak med “at det var usmart og dumt” de betaler gerne hver 200kr til et nyt bord.
Jeg tænker så at vi trænger til et par nye vedligeholdelsesfrie borde og er ved at indhente tilbud
se vedhæftede.
Mon ikke bestyrtelsen vil godkende to nye borde, når jeg har en endelig pris. -600kr som de tre
drenge betaler! ”

Referat: Bestyrelsen har besluttet at det ødelagte bord bliver erstattet med et tilsvarende af de tre
drenge. Stefan sender en mail til Mia og vil derudover aflevere beslutningen mundtligt.
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5. Andre punkter?

a. Erfaringer fra arbejdsdagen?

Referat: Bestyrelsen er glade for den store opbakning og der blev udrettet en hel del. Der iagttages
at der er mange gengangere- både blandt de deltagende og de fraværende.
b. Erfaringer fra aktivitetsdagen og sommerfesten?
i. Referat af møde mellem Stefan fra bestyrelsen og Betinna og Gitte fra
aktivitetsudvalget d.23. juni.
-

Samarbejde mellem bestyrelsen og aktivitetsudvalget har fungeret godt
God opbakning og positive tilbagemeldinger fra medlemmerne
Næste år placeres det evt. slut maj/start juni
Reminder via mail til medlemmerne virker positivt på deltagerantallet også vha.
tilkendegivelser om deltagelse via Facebook
Aktivitetsdagen:
o Opdeling af grupper på selve dagen, når deltagerne dukker op, virker
positivt
o Samarbejdsopgaverne er med til at bryde isen og folk taler mere sammen
o Stort arrangement blandt deltager
- Sommerfesten:
o Bedre koordinering ved opsætning af teltet, som bestyrelsen står for
o Opdækning af bordet vha. af frivillige fra aktivitetsdagen og generelt
o Buffet virker godt
o Maks. 2 konkurrencer under festen
o Udpegning af ansvarlig til nedtagning af teltet samt frivillige under festen
virker godt
- Andet:
o Administration og udlejning af teltet skal forbedres og informationen skal
bredes ud til medlemmerne. Pris og kriterier afstemmes i bestyrelsen
o Andre sociale arrangementer kunne også være et skt. Hans arrangement i
samarbejde med evt. det nye område ved Aresvej kvarteret, da de har en
fin bålplads. (Stefan vil undersøge nærmere)

Referat: Alt i alt er vi godt tilfredse med arrangementet. Bestyrelsen vil arbejde på at få en bedre
kommunikation ud til medlemmerne omkring tilmelding, behov for opstilling/nedtagning af telt m.m.
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c. Forslag: Pris på leje af teltet evt. slå det op på aktivitetsudvalgets FB eller/og vores egen
hjemmeside pris, 1000,- for 3 dage. derudover 400,- pr. dag.

Referat: Bestyrelsen har besluttet at ikke ville udleje teltet.
6. Næste møde?

Formanden samler op og kommer med forslag efter sommerferieperioden sidste i august/start
september!
7. Opsamling af referatet

