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Referat
Bestyrelsesmøde, mandag den 26. november 2018.
Medlemmer: Heidi(afbud)
Jørgen(afbud)
Allan
Marianne
Stefan
Christian
Anders(referent)
Mette
1. Opfølgning fra sidste møde, Generalforsamling 2018
 Hvordan får vi flere medlemmer?
o Forslag kunne være en ”støtteforening” for forsamlingshuset, fx med mulighed
for at give et bidrag, som måske kunne udløse lodsedler, præmier til events mv.
o Fordel at være lokalt medlem, fx afslag på leje af forsamlingshuse, gratis brug af
huset i hverdage, støtte til ungdomsklubben.
o Banner ved vejkrydset
Alle overvejer tiltag til næste møde.
 Højere kontingent?
o Måske en god ide at give mulighed for at kunne give et særskilt ekstrabeløb,
som går til noget konkret.
 Flere stemmer pr. husstand?
o Fastholdes foreløbigt at der kun er én stemme pr. husstand, af hensyn til lige
stemmevilkår.
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:








Formand: Anders
Næstformand: Rasmus
Kasserer: Mette
Udlejer: Marianne
Medlemmer: Christian, Heidi og Allan
1. Suppleant: Sanne
2. Suppleant: Jørgen

3. Økonomi
Nyt regnskabsår er påbegyndt.
Konti dags dato:
 Drift: 46.541,63 kr.
 Hjertestarter: 2191,25kr
Budgettet har efterhånden kørt et år, så der kan snart laves et reelt regnskab med
gennemsigtighed på driften af huset. Hjertestarterkontoen omdøbes til en anlægskonto
som skal gå til de investeringer som vi i fællesskab beslutter. På den måde bliver det
tydeligt, hvad pengene går til, ligesom det måske kan blive lettere at få borgerne i byen
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til at støtte op om nye investeringer der kommer alle til gode. Driften af hjertestarteren
lægges ind i det ordinære driftsbudget.
4. Borgerbudget
Vi har fået ca. 13.500 kr. til indkøb af AV-udstyr.
Christian indhenter tilbud på højtalere, projektor, lærred, router og evt. TV.
5. Årshjul
 Ungdomsklub
i. Der arbejdes måske på en fast månedlig dag.











Fællesspisning fredag den 25. januar
Fastelavn, generalforsamling og fællesfrokost søndag den 3. marts
Temafest den 16. marts
Arbejdsdag med pølser og brød. Søndag den 7. april
Skt. Hans med boldspil og grillpølser! Søndag den 23. juni
Fællesspisning den 20. september med udsalg!
Julearrangement – dato følger
Loppemarked?
Fællesspisning efter juletræstænding i Ringe.
Bestyrelsesmøder
i. 21. januar
ii. 18. marts
iii. 20. maj
iv. 19. august
v. 7. oktober
vi. 9. december - Alle dage kl. 19.30

6. Evt.
Intet.

Næste møde er den 21. januar kl 19.30.
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