Referat fra bestyrelsesmøde hos Eva den 18. februar 2015
Til stede var Jørn, René, Hanne, Eva, Ole og Birgitte.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:
Ingen kommentarer

2. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde:
Påmindelsen om manglende skodder er delt rundt
Kirkesalen er bestilt
Grønne område-vest. Affald fjernet og ny pose opsat
Ikke muligt at få telefonisk kontakt med webhotel Azero. Jørn har et forslag om et nyt webhotel

3. Planlægning af generalforsamling:
Kirkesalen. Ole henter nøglen i Sognegården og betaler leje og depositum (1000. kr)
Dirigent: Birgitte spørger Lars Ole
Fortæring: Eva sørger for vand, øl og slik
René redegjorde for hovedpunkterne (Lokalplanen, Kommunen, Grønne områder mv.)

4. Nyt fra kommunen:
René vil nævne status for rottebekæmpelsen på generalforsamlingen, herunder problemerne med forhold der
tiltrækker rotter (høns, massiv fodring af fugle og kompost)
Også forslaget om rottespærrer vil blive nævnt.

5. Grønne områder
Vest-området: Beskæring af træer, fjernelse krat og såning af græs. Arbejdet er udført til alles tilfredshed
Ole har repareret skilt på øst-området.

6. Hjemmesiden
Vi forsøget med et nyt webhotel – One.com. Editoren er meget nemmere. Prisen er 14 kr pr. måned.
En yderligere fordel er, at emailadresser kan knyttes til webstedet, således at Jørn flytter webhotellet og hjælper
Ole med at starte den nye hjemmeside op.

7. Økonomi
Den store udgift for ”kontorhold” på årets regnskab skyldes foreningens forsikringer
Vi har stadig ikke fået en regning for snerydningen – beløbet posteres under hensættelser
Det blev kort diskuteret hvordan medlemmer kan inddrages ved større investeringer i fremtiden.

8. Eventuelt
Formøde til generalforsamling kl. 19 hos René
Næste møde hos René den 23. marts kl. 20.00 (konstituering)
Brede Spisehus den 17. april. René bestiller bord til kl. 19.00. Vi mødes hos René kl. 18
Vinsmagningsarrangement i samarbejde med Irma den 29. maj kl. 20.00 (ved garagerne ved Fyrrevang)
Den grill, som medlemmerne i mange år har nydt godt af, vil René donere til foreninger. Stor tak til formanden.
Mødet sluttede med en orientering om formandens planer for bestyrelsens kommende sammensætning, en
orientering, der også blev berørt på forrige møde.
referent: Ole Lemvig

