Referat af bestyrelsesmødet hos Else 3.02-2020
1. Opfølgning på Byvandringen:
a. Peter og Lars supplerer hinanden i færdiggørelse af beretning fra 4.11.19 og sender beretningen
ud til bestyrelsen.
b. Lars følger op mht. kommunen ang. Byvandringen.
2. Opfølgning på Asfaltering: Sune rykker kommunen:
Svar fra Vej, park og miljø 4.feb 2020, på Sunes gentagne forespørgsel
”Tak for meldingen, jeg har kontaktet vores entreprenør og bedt ham kigge alle brøndene
igennem og igangsætte omlægning af kantstenene. Jeg forventer at omlægning af
kantstenen er udført i løbet af 4 uger. Du er også velkommen til at kontakte vores
entreprenør formand på tlf. 28984611, hvis der opstår spørgsmål.
3. Opfølgning på 'Nyt kontingent’: Bo forfatter et brev, hvor han oplyser om nyt kontingent,
som skal betales pr.1.marts 2020. Brevet lægges i postkassen, sendes ud pr. mail og på facebook –
de 2 sidste klarer Lars. Bo rykker for manglende betaling i 2019 og rykker for årets kontingent op
mod sommerfesten.
4. Fastelavn d.23.feb. kl. 11
Opgavefordeling:

Skriv mail: Peter og Lars
(husk at skrive at Generalforsamlingen er 30.april)
Børnetønder- køller: Peter
Voksentønde v. Arne: Lars
Fastelavnsboller + slik til tønder: Peter og Bo

5. Sommerfest:
105 års sommerfest den 20.juni: Frederik og Peter er bestyrelses repræsentanter i festudvalget.
Frederik skriver en invitation og opfordring til at deltage i årets store sommerfest d. 20.juni og til at
deltage i festudvalgets 1. møde onsdag i uge 8, som er d.19.feb. (Lars sender brevet ud)
Bo ser på budgettet og finder ud af hvad der plejer at blive spenderet på alm. 5 – års fester.
6. 20.4 bestyrelsesmøde hos Peter.
Generalforsamling d.30.april: Forberedelse.

Lars booker lokale
Peter skriver beretning
Bo opstiller et regnskab og budget
Lars køber øl, vand, og, vin til udlejer
Indkaldelse til generalforsamling udsendes d.22.april: Peter/Lars
På valg: i lige år 3 – Lars er på valg og stiller op – Else og Peter er på valg men må forlade skuden
p.g.a reglen om kun at være i bestyrelsen i 6 år i rap. Bo vælger at stoppe i bestyrelsen til
Generalforsamlingen. Frederik stiller op til bestyrelsen, Sune er ikke på valg. Vi snakkede så lidt om
hvem vi skulle opfordre.

ref. Else

