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Referat
Bestyrelsesmøde, den 26. september 2018.
Medlemmer: Allan
Marianne
Stefan
Rasmus
Anders(referent)
Mette
1. Opfølgning fra sidste møde
- Manglende betaling:
Ved manglende betaling efter gentagne rykkere, overgives til inkasso. Der er fundet
er firma, som arbejder efter ”no cure no pay”. Det går vi videre med.
- 2. godkendelse af alle betalinger:
Det er undersøgt, og er ikke en tilstrækkelig fleksibel løsning, da 2. godkender så
skal godkende alle betalinger. Det går vi ikke videre med.
2. Status på regnskabet
- Sidst aftaltes det, at Anders og Mette tager teten på at få skabt et budget, med
udgangspunkt i de tidligere regnskaber og via henvendelser til forsyningsselskaber
og leverandører. Når regnskabsåret afsluttes er der forhåbentligt tilstrækkeligt
overblik til at der kan skabes et godt budget.
3. Økonomi
- Kontobeholdning er pr.dd. 26056kr, mod ca. 40000kr, i sidste kvartal. Der er betalt
mange regninger, men der er heldigvis en opgang i udlejninger.
4. Arbejdsdag - opfølgning
Arbejdsdagen gik godt. God opbakning og hyggelig dag.
Der blev gjort mange gode ting:







Førstesalen: oprydning, rengøring
Gulv lagt i baggangen
Maling af træværk ved indgangspartiet
Skiftning og maling af sternbrædder.
Maling af paneler.
fældning af træer ved lille sal

Der mangler et par ting:






Maling af radiatorer. (Ansvar: Allan)
Nyt loft i indgangspartiet. (Ansvar: Anders)
Lamper i store sal. (Ansvar: Stefan)
Maling af baggang. (Ansvar: Rasmus)
Projekt kælder. (Ansvar: Mette)
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5. Udkast til nye vedtægter
Der er udarbejdet udkast til nye vedtægter. De er drøftet og forelægges til næste
generalforsamling.
6. Forberedelse til generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 2. november. Mette laver opslag på Facebook og
Anders laver formel invitation som sendes til medlemmerne.
 Årsberetning: Anders
 Stemmesedler: Mette, via medlemsliste.
 Mad: Afklares.
 Bordopsætning: Rasmus
7. Persondataforordning
Ifølge ny datalovgivning, skal Forsamlingshuset redegøre for behandling af
personoplysninger. Anders har lavet udkast, som redegør for hvordan vi bruger,
opbevarer og behandler personoplysninger. Det ligges på hjemmesiden og tilføjes på
fremtidige fakturaer.
Mette og Heidi sikrer at forældede oplysninger slettes.
8. Evt.
Toilet er defekt. Er revnet og skal skiftes. Anders laver det.
Borgerbudget: Det er 57.000 kr. i spil på kommunens borgerbudget, som kan ansøges.
Deadline er 15. oktober. Vi må overveje, hvorvidt vi skal lave en ansøgning til udvikling
af den nye børne- /ungdomsklub. Anders ser på det.
Der er fællesmøde i Lokalrådet/Hånden under Midtfyn. Lokalrådet
Heden/Vantinge/Gestelev er inviteret. Vi er i øjeblikket mest optaget af arbejdet med
vores eget forsamlingshus og lader os trygt repræsentere ved Thomas som er medlem.
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