Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 18. september 2018
Til stede: Jakob Schrøder, Frank Jensen, Finn Agger, Susanne Muusmann, Christa Bruun
Afbud fra Ouafa Rian
Referent: Christa Bruun
•

Godkendelse af sidste referat godkendt og lagt på hjemmesiden: Referatet fra sidste
gang blev godkendt og bliver lagt på hjemmesiden

•

Siden sidst – Borgerforeningen: Frank og Lis blev ringet op af en nabo. Naboen havde
taget flaget ned efter en fest. OBS, at flaget bliver taget ned ved borgerhuset.

• Økonomi : Økonomien er ok. Vi betaler langsomt ned på kassekreditten og det nye
køkken.
• Hjemmesiden: Hjemmesiden fungerer fint. Der er blevet ryddet op på hjemmesiden.
• Aktiviteter:
• Fællesspisning – status og fordeling af ansvar: Konceptet fortsætter indtil videre.
Susanne og Jes laver mad til fællesspisning den 9. oktober.
• Peder laver mad til mortensaften den 9. november.
o Jakob og Susanne koordinerer med Peder
• Til generalforsamling i februar laver Peder mad. Udvalgene.
• Borgerhuset
• Samarbejde med Peder: Kølerummet, kondensvandet løber ud. Kondensspanden
skal udskiftes.
• Der mangler tilbagemelding, når der ikke er mere rengøringsmiddel.
• Borgerhusets ude arealer/ affald - renovation. Vi undersøger, om der kan laves
noget hegn, hvor renovation m.m, kan blive skjult bagved.
o Hvad gør vi? Frank arrangerer en lørdag, hvor der skal fjernes ukrudt
• Udlejning til Seniorgymnastik tirsdag om formiddagen
• Ting der skal ordnes
o Nye lamelgardiner der hvor de er i stykker. Viceværten vil reparere
lamelgardinerne.
o Gardinerne kan ikke trækkes for/fra
o Skinner til ophængning af malerier: Viceværten sætter nye skinner op.
Frank bestiller og sørger sammen med Jes for opsætning
o Male forhallen: Viceværten vil se på opgaven.

o Peder efterspørger: Ønsker noget overdækket grill/ryge hytte. Skal der
søges bygge tilladelse? Finn undersøger.
o Forhallen/møbler. Christa køber brugte møbler til forhallen.
• Nye tiltag
• Fællesråd, kommunen o.l.
• EVT
• Borgerhuset har 40 års jubilæum. Vi undersøger, hvem vil være med til at
arrangere jubilæum/fest?
• Der arrangeres fernisering d. 6. oktober fra 10-12 i forbindelse med fotoudstilling i
Borgerhuset.

