Bestyrelsesmøde den 29. maj 2017

Dagsorden:
1. Siden sidst/opfølgning:
- Fastelavn:
 Evaluering – 56 tilmeldt
 Noter til næste år – tønderne blev købt i fakta, så de voksnes blev brugt af børnene, da
kvaliteten var dårlig.
- Generalforsamling
 Evaluering – vinsmagning (super godt, sjov og god mand fra vinspecialisten), lokale,
forplejning (god mad, lidt forberedelse), fremmøde 43 tilmeldt det var lige i underkanten,
evt. supplerer med kaffe og chokolade.
 Forslag til næste år: Spørge om vi kan låne lokaler på den nye stadion, f.eks. prøve en
torsdag næste år.
 Opfølgning – beretning, referat, budget
- Henvendelser – En henvendelse vedr. referatet fra Generalforsamlingen
- Petanque – fint fremmøde – 6 hold – en enkelt tirsdag blev aflyst og flyttet til første tirsdag i
juni, dem der møder op hygger sig. Carsten har rettet banen så den er lige. Forslag at der
kommer nyt grus på. Fjerne ukrudt mv inden Skt. Hans.
 Forslag til næste år: Sende invitationer ud, pga. dem der ikke er på Facebook – evt.
sammen med indbydelse til Generalforsamlingen.
- Hjemmeside/Facebook – intet nyt
- Andet
2. Tak for indsatsen til Allan
- Allan overleverer informationer fx omkring container opgaven:
 Kontakt Jesper fra Jens Konrad (jnj@jens-konrad.dk) i starten af januar med hvilke 4-8
datoer vi vil have containere. Container dage kunne være i forbindelse med helligdage (st.
bededag, pinse, påske mv)
 Datoer i 2017
o Havretoften + Bygvænget: 31/3-3/4
o Rugvænget + Hvedevænget: 2/6-5/6
o Havretoften + Bygvænget: 1/9-4/9
o Rugvænget + Hvedevænget: 29/9-2/10
3. Konstituering
- Formand Thomas Nissen
- Kasserer Ejnar
- Sekretær Ann Cathrine Baltzer
- Containeransvarlig Kim
- IT Ejnar

4. Kommende arrangementer
- Skt. Hans den 23.06 kl. 17-19
- Uddele opgaver:
 Indbydelse + arbejdstime den 15. juni + Bål: Thomas
 Heks: Ole
 Forplejning og kontakte trompet Carsten: Lise – husk der er mulighed for at bestille
varerene i Rema1000 og så kan de pakke det så det er klar.
 Der er købt en ny pavillon (Kim og Thomas har dem)
 Noter fra sidste år: Bedre vejr, flere pølser (blandet), købe en pavillon mere,
underholdning, trompet Carsten
-

Arbejdstime på legepladsen den 15. juni kl. 17 – vi byder på en øl eller sodavand

-

Bankospil
 Skal vi sætte en dato – en dag i uge 40

5. Kontingenter
- Hvordan gør vi i år – overførsel som sidste år
6. Kommende møder
- Bestyrelsesmøde den 5. september kl. 18.30 med aftensmad hos Ejnar – Havretoften 8
 Indhold: Fælles indkøbsaftaler, planlægning af banko.
- Bestyrelsesmøde den 14. november kl. 18.30 med aftensmad hos Thomas
 Indhold: evaluering banko, Generalforsamling
- Bestyrelsesmøde den 30. januar kl. 19.30 uden mad hos Lise
 Indhold: Planlægning af fastelavn, Generalforsamling
7. Eventuelt

