
bestyrelsesmøde på torsdag 24.1. kl 20 hos Peter 

 

Kære alle 

Hermed dagsorden til torsdagens møde 

1. Fastelavn søndag den 3. Marts. Jeg vedhæfter udkast til invitation. Lad os drøfte hvem gør hvad 

m.v.  

Peter taler Arne om tønde og bestiller tønder m.v. 

Vi køber fastelavnsboller og i øvrigt samme procedure som sidste år  

Bo og Peter sørger for indkøb og afvikling 

Marie sender indbydelse ud. 

2. Økonomi – kontingenter - hvor mange mangler at betale kontingent fra 2018 – og hvad er 

proceduren fremover?  

Status er pt., at Bo endnu ikke har adgang til kontoen. Carsten sørger pt. for at trække skyldnerliste, som 

sendes til Marie og Bo, hvorefter Marie sender rykkere ud. 

Proceduren forenkles i løbet af 2019, så bestyrelsen selv kan trække skyldnerliste. Bo sørger for dette. 

3. Dialog med kommunen – aftale næste skridt  

Marie/Bo kontakter kommunen mhp at aftale møde i februar. Hvis der er behov for en skriftlig henvendelse 

tager vi udgangspunkt i referatet fra generalforsamling.  

På næste bestyrelsesmøder tager vi stilling til hvad vi oplyser på generalforsamlingen. Marie og Bo 

udarbejder noget på skrift til beslutning på bestyrelsesmødes primo april.  

4. Fokusområder - færdiggørelse  

ALLE leverer bidrag til Else, så vi kan få gjort fokusområderne færdig. 

5. Proces for kommunikation af referater fra bestyrelsesmøder  

Vi aftalte, at opruste en smule på kommunikationen efter bestyrelsesmøder. Når referatet er skrevet 

lægger Marie ud på hjemmesiden og sender en mail rundt med kort beskrivelse af dagsorden og ”main 

events” for de kommende måneder.  

6. Billeder fra juletræstænding til hjemmesiden + samme proces for fastelavn 

Lars har rundsendt en fin billedserie fra juletræstændingen. Marie lægger billederne på hjemmesiden  

7.      Første drøftelse af temaer for generalforsamlingen 

Temaer 

-          Opfølgning på temasnak om byggesager på generalforsamlingen 2018 – Marie og Bo 

-          Kontingentstigning – Peter udarbejder forslag  

-          Veterantog - Lars 



-          Plan for ny asfalt – Marie og Bo 

Lars aftaler lokale med pedellen – Hvis vi skal være ude tidligt så starter vi fx kl 1930. Invitationen tilpasses. 

Nærmere praktik aftales på næste møde.  

8. Evt. 

Næste møde Fredag den 5. april hos Marie! Marie uddelegerer forplejningen mest muligt.  

Generalforsamling 25. april 

  

 

Mvh Peter 

 


