
Bestyrelsesmøde den 29. januar 2020 kl. 18.30 
hos Thomas 

Fremmødte: Ejnar, Kim, Ole og Thomas 
Afbud fra Dorte og Suna. 

Dagsorden: 

1. Siden sidst/opfølgning: 
 

 Valg af nyt bestyrelsesmedlem. 
På generalforsamlingen blev bestyrelsen pålagt at udpege det femte medlem af 
bestyrelsen. Vi valgte Pia Skyttergaard, Havrevænget 1. 

 Konstituering. 
Bestyrelsen konstituerede sig med Thomas som formand, Ejnar som Kasserer, Ole som 
arrangementsansvarlig og Kim som containeransvarlig. 

 Indsamling af juletræer. Pigespejderne fra Dybkær samlede juletræer ind d. 4. januar. De 
samlede ca. 50 træer ind. Thomas overførte 1000 kr. til dem som aftalt. 
Vi evaluerer ordningen på næste generalforsamling. 

 Ejnar og Thomas mangler at besøge et par tilflyttere. Men vi venter en månedstid med 
besøgene. 

 Thomas har booket tid til eftersyn af legepladsen. Fredag d. 7. februar. Efterfølgende 
holder Thomas opfølgende møde med den tilsynsførende. 
  

- Henvendelser 
 Et enkelt spørgsmål fra Facebook om containere i januar måned. Thomas har svaret, at vi 

gerne drøfter behovet for yderligere containere. Men pt får vi først containere til april. 
I den forbindelse datosatte vi de kommende container-bookinger. Kim undersøger prisen 
for at udvide containerordningen i påsken til at strække sig over flere dage end blot én 
weekend. Desuden vil vi prøve at booke tre containere i påsken. Kim booker efterfølgende 
containere følgende datoer: 
8.-14. april - 3 stk. 
20.-25. maj 
27.-31. august 
1.-5. oktober 
Ejnar lægger datoerne på hjemmesiden. 

 

- Hjemmeside/Facebook  
 

- Andet 

 

 

2. Kommende arrangementer 
 



- Fastelavnsfest. Datoen bliver d. 23. februar 2020 kl 14-16. 
Thomas sender invitation og køber slik mm., Ole står for tønder og fastelavnsboller. 

- Generalforsamling d. 12. marts. 2020. 
Thomas prøver at booke Skyttehuset og indkalder sammen med invitationen til Fastelavn. 
 

 
- Kommende møder 

D. 26. februar 2020 kl. 18.30 hos Ole 
Planlægning af generalforsamling. 
Ole bestiller aftensmad til mødet. 
Thomas sender dagsorden. 
 
 
 

3. Eventuelt 

 

 

 


