Referat fra bestyrelsesmødet den 13. maj 2013

Til stede, fraværende og referat
Til stede var Knud, Helge, Mette, Finn, Birthe, Marie og Jan.
Fraværende var Preben.
Jan blev referent.
Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde - fra den 8.4.2013 - blev godkendt.
Dagsorden
Dagsordenen blev tilpasset, således, at rækkefølge kom til at passe.
Nyt fra Knud
Knud oplyste, at der er 176 medlemmer. Der er omkring 20 ”medlemmer” som
er i restance. Dem der i restance udmeldes.
Der har været en henvendelse fra et firma, som tilbyder service, som vi ikke
har brug for. Tilbuddet sendes til ”papirkurven”.
Nyt fra Finn
Skt. Hans
Finn B. Petersen har sagt OK til at være båltaler ved vores Skt. Hans bål.
De enkelte opgaver blev fordelt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, ligesom
forløbet af aftenen blev aftalt.
Opsætning til arrangementet gennemføres søndag - 23.6.2013 - kl. 10:00.
Nedtagelse og oprydning sker den 24.6.2013 kl. 10:00.
Underholder til næste Fastelavn
Birthe og Mette er i gang med opgaven.
Medlemshvervning
Knud og Jan er i gang med opgaven. Der uddeles en beskrivelse af, hvad
beboerforeningen har foretaget sig - og kan bistå Lellinge med - sammen med
næste udsendelse af MOSAIK.
Ansvarsforsikring
Finn har to tilbud i gang.
Lokalereservering
Finn og Jan ser på, om der er reserveret lokaler til det sidste banko, samt
Årsmødet.
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Formidling / hjemmeside
Jan oplyste, at prisen hos de store udbydere af denne tjeneste - her TDC - for
at få en hjemmeside, back up, mail-adresse og antivirus, er 500,- kr. om
måneden. En sådan ordning vil lette bestyrelsesarbejdet og vil give store
fordele. Omvendt vil en sådan udgift give et driftsunderskud, som Årsmødet
ikke er blevet hørt om.
Det blev besluttet, at Jan undersøger om der var andre foreninger som vil
være med, sammen med os, så udgiften bliver mindre for beboerforeningen.
Der udarbejdes et forslag til Årsmødet, hvor der er balance mellem indtægter
og udgifter, medregnet de nye udgifter.
Reviderede Vedtægter
Jan færdiggør de reviderede vedtægter og udsender dem.
Kommuneplan
Det blev besluttet, at Birthe og Helge også deltager i mødet med
Økonomiudvalget.
Opfølgning på ikke afsluttede emner
 MOSAIK
 Arkivet
 Skolen
Dette punkt var en opfølgning fra sidste møde.
Det blev besluttet, at Jan tager kontakt til Henning, for at følge op på de
”hensigter” og ”aftaler”, som kom frem under det sidste møde, mellem
Henning og Jan. Især ”fornyelsen” af inderkredsen omkring både MOSAIK og
Arkivet, indtægter, samt lokaler til arkivet, skal der spørges ind til. Jan vender
tilbage.
Evt.
Mette undersøger muligheden for et Børneloppemarked.
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