Referat fra bestyrelsesmødet den 24. november 2016

Til stede, fraværende og referat
Til stede fra den afgående bestyrelse var Annette Lintrup, Helge Pedersen, Peer Kristjansen og
Hans Jørgen Lintrup. Fra den tiltrædende deltog Søren Ree Andersen, Caroline Bjerkan, Joan
Sørensen, Henrik Hermansen, Brian Sørensen, Ulla Nygaard, Birthe Hansen og Jan Meilby.
Preben Larsen var fraværende; og var genvalgt.
Jan blev referent.
Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmødet den 21.9.2016 blev godkendt og underskrevet af den afgående
bestyrelse.
Der var enighed om at referatet fra Årsmødet udarbejdes som et beslutningsreferat, med fakta om
f.eks. stemmetal. Det sikres at Årsmødets dirigent godkender referatet.
Punkter til dagsordenen
Det blev besluttet at følge det udsendte dagsordenforslag fra Ulla.
Præsentation
Hver enkelt fortalte lidt om sig selv og om hvilke særlige interesser de havde og hvad de kunne
tænke sig at arbejde med fremover. Alle udtrykte stor iver efter at arbejde videre med Multihuset.
Konstituering
Der var enighed om at Ulla skal være formand, Brian næstformand, Birthe kasserer og Jan
sekretær. Dertil var der enighed om at Henrik tager sig af kommunikation, Caroline tager sig af
Events, samt, at Søren tager sig af forsyninger. Caroline og Joan tager sig af samarbejdet i Lellinge
og deltager i møder i Brugsen.
Arbejdsformen fremover
Det blev besluttet, at emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.
Der var enighed om at holde bestyrelsesmøde den første torsdag hver måned, og at møderne
afholdes i fælleslokalet på Strædet 34.
Der blev talt om at udsende et nyhedsbrev; et informationsbrev. Og om at vores ”Velkommen til
Lellinge” også kunne placeres i Brugsen. Det blev konstateret, at der er 49 medlemmer ud af 170,
som ikke har, eller som ikke har oplyst, en mailadresse. Der blev også talt om at inddrage
Seniorklubben og Idrætsforeningen mest muligt.
Der var enighed om at Hans Jørgen, Ulla og Jan sætter sig sammen med det mål, at alle
informationer bringes til den nye bestyrelse.
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De store opgaver i 2017
Multihuset er den store opgave for det kommende år, som det også fremgik af punktet
”Præsentation”
Der var enighed om, at Jan skriver til borgmesteren og præsenterer Ulla, samt oplyser, at
borgmesteren kommer til at mødes med Ulla, Brian og Jan.
Fortsættelse i netværket ”Fællesmøder i Lellinge”, hvor Caroline repræsenterer beboerforeningen
og Joan bakker op.
Af kendte opgaver er Fastelavn, to gange banko, Skt. Hans og Lellinge-dagene. Helge tilbød at
hjælpe til med Skt. Hans.
MOSAIK
Det blev besluttet at give MOSAIK 2.000,-kr. til udgivelserne.
Næste bestyrelsesmøde
Det blev besluttet, at Ulla og Jan udarbejder en dagsorden til næste bestyrelsesmøde, som
afholdes den 1.12.2016 kl. 19:00 i fælleshuset på Strædet.
Eventuelt
Intet, men der blev hygget med smørrebrød.
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