Referat af Bestyrelsesmøde 5-9-2018

Deltagere: Lars, Birgitte. Connie, Torben, Klaus, Jonna og Martha
Afbud: Maibritt
1) kaffemaskine - Lars følger op på den
hjertestarter – Martha følger op på den
2) Arbejdsweekend d. 8/9 -Opgaveliste på særskilt bilag
3) Arrangement + fællesspisning d. 25/10 Torben og Birgitte kører den omgang,
Torben laver plakater og rydder samtidig op i skabet på Hevring Møllevej.
Fællesspisning menu: Koteletter i fad med ris, Martha og Birgitte står for det.
4) Fællesråd - Hvad byder vi ind med? Herunder 6) Musikanlægget overdraget til
Rougsø Fællesråd. Derudover laver Lars en liste over dele som kan udlånes, listen
rundsendes til bestyrelsen, før den sendes videre.
5) Markedet 2019 – Forslag. Torben køber en ny telefon.
Der laves en gruppe
på 4 personer, som bliver en del af vagtplanen, disse står for oprydning hver tirsdag
aften, der laves samtidig en liste over ting som skal ordnes.
Dato for
nedtagning skal være på plads når der stilles op, så der, som i år, kan være mange
deltagere lige som til opstilling. Lad os få en god dag i begge ender
.
Der skal findes en løsning på transport af penge efter markedet.
Der skal
arbejdes med nye muligheder vedrørende indretning af pladsen, evt. flere boder i
den anden ende af søen og måske toiletforhold.
St. Sjørup
Sommerby har 25 års jubilæum i 2019, bestyrelsen opfordrer til at der laves en
gruppe for at gøre noget særlig ud af dette, lad os finde nogle folk på
generalforsamlingen, som har lyst at stå for dette.
Forslag indkommet:
Ekstra bakke til pølser indkøbes, der skal arbejdes på en løsning på bedre (STØRRER)
skiltning hhv. Mad og Drikke, evt. over boderne.
6) Bylauget betaler selvrisiko, vedrørende indbrud hos Jonna og Niels i sommer.
7) Billiard bord: Billardbordet stilles op i biblioteket, samtidig laves der en plade som
lægges over bordet når det ikke bruges, så bordet kan bruges til andet formål i
forbindelse udlejning og andet. Der betales 20 kr. pr. person pr. aften, og øl købes af
huset.
8) Eventuelle aktiviteter – Æbledag - Martha køber udstyr til at afholde Æbledag, og
der afholdes snarest Æbledag. Der kan eventuelt laves flere dage, vilkår følger.
9) Generalforsamling afholdes 23/10 2018
10) Andet: Der indhentes pris/overslag fra Henning Kjær, 1. På at nedlægge kviste på
fælleshuset og beklæde med cementsten. 2. På nyt tag på hele huset.
Jonna
er i gang med at ændre Mobilpay til Erhverv.
Der starter Bridge kursus
op på tirsdag aftener i dette efterår, mere information følger.

Opgaveliste til Arbejdsdag:
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Oprydning i udhus, køleskabe og andet afleveres på genbrugspladsen
Rengøring i køkken, køleskabe og andet
Græsslåning ved Frøkor og Bålfad
Plante Stedsegrøne buske og Krokus – Martha køber ind
Legehus – Skruer slibes på indersiden, og der males sort bag skiltet
General gennemgang af lyskilder i og omkring huset
Plastikpadding til reparation af dør efter indbrud – Klaus har det på lager
Maling af vindueskarme
Diverse skilte nedtages efter Sommerby

