Referat fra bestyrelsesmødet 2.3.2016
Til stede, fraværende og referat
Til stede var Annette, Birthe, Brian, Hans Jørgen, Helge og Jan
Fraværende var Peer og Preben.
Jan blev referent.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Det blev besluttet, at referater fremover underskrives på det efterfølgende
bestyrelsesmøde, når det er godkendt.
Dagsorden
Evaluering af Fastelavn 2016 blev tilføjet dagsordenen.
Bestyrelsens forretningsorden
Det blev besluttet, at Hans Jørgen og Jan udarbejder et forslag til en
forretningsorden.
Økonomi
Birthe oplyste, at ud af 159 hustande har kun 119 betalt. I Seniorklubben har
79 betalt ud af 91.
Vedtægter
Hans Jørgen gennemgik forslaget til en ny Vedtægt. Det blev besluttet, at vi
fremadrettet arbejder mod at medlemskab bliver helt individuelt, med en
medlemspris på 75,-kr. for hver person, dog 25,-kr. for pensionister.
Seniorklubben-udvalgets vedtægter skal gennemgås, med det mål, at der ikke
kan opstå problemer ad den vej.
Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde til endelig vedtagelse.
Den nuværende udgave af forslaget til en ny vedtægt sendes til Kommunen, så
det sikres, at vi ikke igen får problemer med valget af ord.
Evaluering af Fastelavn
Vi skal være mere skarpe på hvornår en tønde er slået ned; og også formidle
bedre ud om reglerne til deltagerne, samt, at der helst skal være
to ”tøndepassere” til hver tønde.
Delen ”inden for” var meget vellykket.
Kim er ”hyret” til at tage sig af ballonerne næste år.
Banko
Banko blev planlagt og opgaverne fordelt.
Mødetiden for bestyrelsen blev sat til kl. 17:00.
Rengøring på skolen
Det blev besluttet, at Brian finder en løsning på rengørings og kunstlys
problemet.
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Udbygning af Lellinge
Hans Jørgen fremlagde et kort som viste mulige udbygninger af Lellinge. Hans
Jørgen, Jan og Bjarne taler sammen om hvordan Lellinge kan se ud fremover.
Skal vi have børneloppemarked?
Jan tager kontakt til Mette, for at finde ud af, om der er et ønske om et
børneloppemarked.
Samtaler med politikerne
Det blev besluttet, at Hans Jørgen og Jan sætter gang i en møderække med
politikerne i Køge Byråd.
Evt.
Brian fortalte om det nye tiltag, om et radiobaseret alarmsystem - Næralarm hvor de tilsluttede hjælper hinanden med at holde øje med boligerne. Ved
alarm konstateres det om der er indbrud, hvorefter politi kan tilkaldes.
Systemet kan også bruges til at tilkalde hjælp, hvis f.eks. en ældre behøver
hjælp.
Jan kontakter Mette Jorsø for at få hende til at være båltaler ved Skt. Hans
bålet hos os.
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