Referat af Bestyrelsesmøde 05-10-2020

Deltagere: Lars, Birgitte, Klaus, Hanne, Jonna, Martha, Torben og Maibritt
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Næste møde 07-12-20 kl. 18.15, Klaus bestiller 24 stk. smørrebrød hos Lis
Gennemgang af økonolmien viser at vi vil kunne klare endnu et år uden Sommerby,
dog vil bestyrelsen lægge sig i selen at stable andre tiltag til, hvis det igen i år ikke
bliver muligt at holde Sommerby. Elforbruget er steget noget.
Billardbordet er ikke med i udlejning, når huset udlejes, dog kan bordet med
overdækning anvendes som for eksempel Buffet.
Gennemgang/opfølgning på referat, tagprojekt, solceller og jordarbejde Corona
skubbes. De nye bænke flyttes til udhuset og monteres til foråret, fællesspisning
gennemført med succes. Fuglekasseprojektet arbejdes der videre på, der skal
muligvis tænkes alternativ fremstillingsmåde.
Nyt fra formanden, Grejbanken ”Rougsø Fællesråd” er lavet til en forening, og der
er gang i en hjemmeside, hvor vi kan se hvad der er til rådighed.
Generalforsamling bliver afholdt Fredag 30-10-20 kl. 19.00. Lars laver en
dagsorden, med nye regler omkring kommunikation i foreningen og ligeledes om
persondata håndtering. Der opfordres til at folk tilmelder sig, så vi kan lave en
opstilling der passer og opfylder Corona regler. Der serveres kaffe og ostemadder.
Vi laver en fællesspisning 13-11-20 kl. 18.00. Martha, Birgitte og Hanne laver mad,
(Suppe, tarteletter og frugttærte) pris 50 kr. Max. 32 personer, tilmelding til
Martha. Jonnas sætter det på hjemmesiden.
Vi aftalte at lave en juledag, nu skal vi jo ikke på Gl. Estrup til julemarked. Det bliver
Lørdag 28-11-20 kl. 13-16. Martha laver Kleiner og Hanne bager småkager.
Programmet er ikke helt fastlagt, tanken er at der bliver lavet julepynt, eventuelt
med fremstilling af juledekorationer og tanken er at vi på dagen kan stille
juletræerne op omkring søen.
Der blev ændret lidt i standard dagsordenen, som sendes med ud, når der ugen før
gøres opmærksom på næste bestyrelsesmøde, så kan vi alle byde ind med
tilføjelser før bestyrelsesmøderne.

