
Referat bestyrelsesmøde H/F Nyvang den 16. oktober 2020 

 

 

Valg af ordstyrer 

 

Jan blev valgt. 

 

Til stede: Sine, Jan Lone og Anne-Lise Afbud fra Peter. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Indledningsvist debatterede vi om suppleanten burde være indkaldt. Der 

var enighed om, at man ikke bør indkalde suppleanter, medmindre der er 

tale om længerevarende fravær. Dette skal skrives ind i forretningsorden-

en 

 

Godkendelse af referat 

Godkendelse af referater blev udskudt til næste møde, da Peter ikke var til 

stede. Referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde skal også til 

godkendelse. 

 

 

Formanden nyt fra kommunen mm. 

Renovationsordningen ændres til næste sæson, da der indføres 

affaldssortering. Der skal tages stilling til, hvordan den nye  

affaldsordning håndteres.  

 

Øvrigt vedrørende kommunen udskydes til Peter er til stede. 

 

Økonomi 

- Kasserer mangler bilag f.eks. for indkøb i på Starkkort og indkøb i 

Meny. 

- Fremover skal alle bilag også bilag for indkøb på kort afleveres til 

kasserer med note om, hvilken sammenhæng bilaget indgår i f.eks. 

fælles arbejdsdag den xx.xx.xxxx. 

- Der skal foreligge bilag samt regnskaber for indtægter og udgifter 

for kontantkasse samt for de enkelte arrangementer. Den, der står 

for et givent arrangement, er ansvarlig for at levere bilag og 

regnskab for arrangementet til kassereren. Der mangler p.t. 

regnskab for mød bestyrelsesfesten og sommerfesten. 

- Peter og Jan har kort til Starck 

 

Arrangementer 

- Arrangementsudvalg – enighed om at dette nedlægges 

- Arrangementer skal gå gennem bestyrelsen. Ideer til 

arrangementer og deltagere i udvalg til de enkelte arrangementer, 

kan sagtens være foreningsmedlemmer udenfor bestyrelsen, men 



udvalgene skal have et bestyrelsesmedlem eller en tovholder, der 

er ansvarlig for arrangementet også i forhold til regnskabsaflæg-

gelse og indlevering af bilag. 

- Der opsættes en idekasse, hvor medlemmerne kan lægge gode 

ideer og forslag til bestyrelsen. 

 

Igangværende projekter 

- VVS-udvalget mangler at blive sat i gang 

- Næste møde: Udlejning af fælleshus – forslag at dette går tilbage 

til bestyrelsen. Det giver enklere kassestyring, da revisor ikke kan 

have adgang til foreningens pengekasser, naturligvis bortset fra i 

forbindelse med revision af kassen. Jan overtager gerne. 

- Nyhedsbrevet er godkendt og skal sendes afsted. 

- Ny: Udlejning af strøm herunder evt. anskaffelse af generator. 

- Ny: Evt. anskaffelse af vaskemaskine, som f.eks skal bruges ti vask 

af fælleshusets viskestykker mm. og evt. kan udlejes. 

 

 

Eventuelt 

 

Forhenværende formand Gitte har lovet Finn, at han resten af sin tid kan 

låne fælleshuset gratis, da han har leveret alle de nuværende borde og 

stole gratis, 

 

 

 

-----------------------  --------------------- 

Formand   Næstformand 

Peter Møller   Jan Labusz 

 

 

 

  

---------------------                                              -------------------------- 

Sekretær                                                           Medlem   

Anne-Lise Weile                                             Lone Wegmann  


