
Bestyrelsesmøde d. 16-05-2021 kl. 10.00 

Deltagere: Peter, Jan, Anne-Lise, Lone & Karen 

Mødeleder – Peter 

 

1 – Budget: Budgettet blev udsat til regnskabet er færdig revideret. Det blev 

besluttet at budgettet skal være mere overskueligt. 

 

2 – Generalforsamling: Generalforsamlingen er udsat til efter 1. august 2021, når 

corona restriktioner tillader at alle har mulighed for at komme. 

 

3 – Hjemmeside: Peter opdaterer hjemmesiden med info omkring 

generalforsamlingen, arbejdsdage m.m. 

 

4 – Fællesarbejdsdage: Følgende fællesarbejdsdage blev aftalt: Lør. D. 29-05, kl. 09-

12, ons. D. 30-06, kl. 15-18, lør. D. 31-07, 09-12, ons. D. 2-08, kl. 15-18, lør. D. 18-09, 

09-12. Arbejdsdagene bliver tilrettelagt så der også bliver lavet noget ud i området. 

 

5 – Fortroligt: 

 

6 – Cafeer: Lone står for cafeerne i år med hjælp fra Anne-Lise og Anne. Der er 

planlagt 11 cafeer. D. 04-06: 16-21 – Sildebord, d. 12-06: 16-21 – fodbold, d. 17-06: 

16-21 – fodbold, d. 02-07: 16-21 – cafe, d. 11-07: 16-21 – fodbold, d. 30-07: 16-21 – 

cafe, d. 13-08: 16-21 – cafe, d. 27-08: 16-21 – cafe, d. 10-09: 16-21 – cafe, d. 24-09: 

16-21 – cafe, d. 15-10: 16-21 – cafe, 29-10: 16-21 – cafe.   

7 – Internet/tv: Peter har undersøgt priser på internet og det bedste tilbud er hos 

Oister til 220 kr. pr. måned for fri data og det er gratis at få ændret abonnementet, 

så vi betaler mindre uden for sæsonen. 

Jan fortalte at han har Bokser tv og han vil undersøge hvad det vil koste. 



 

8 – Græsslåning: Poul kontaktes mht. græsslåning. Skal der være flere om 

græsslåning, så de kan afløse hinanden eller skal de slå et område hver? 

 

9 – Vendepladsen ved have 6 mærkes med ”parkering på vendepladsen forbudt, 

hilsen bestyrelsen” 

 

 

________________  _________________  _____________ 

Formand Peter Møller  Næstformand Jan Labusz  Kasserer Anne-Lise 

 

 

 ___________________________  ______________________________ 

 Bestyrelsesmedlem Lone  Bestyrelsesmedlem Karen 

 


