Bestyrelsesmøde den 4. marts 2019 kl. 16.30 på Varmeværket
Referat:
1. Konstituering
Marianne blev valgt til næstformand og alle blev genvalgt med deres nuværende poster.
2. Nyt fra formanden
Bjarne opfordrer til, at vi alle arbejder for at få et nyt medlem i bestyrelsen.
Bjarne har spurgt ved SAMN, vedr. tilgangsvej til søen ved rensningsanlægget, og Per Højgård tager
det med på næste møde.
3. Kasserens ”kasse”
Der er nu 144 medlemmer.
4. Opsamling fra sidste møde


Kirkestiens reetablering – Marianne har tilset kirkestien på stykket fra Sondrup vej til skoven
sammen med Lisette Buholzer Søgaard fra Odder Kommune. Marianne venter på et referat om
reetablering af stistykket.



Elektroniske infoskilte/byporte – Projektet afventer.

5. Foredrag med Claus Elgaard
Der er nu 48 personer tilmeldt.
Bestyrelsen mødes kl. 18.15 for klargøring af lokalet. Bjarne sørger for øl og vand til pausen.
6. Hundslund Kro
Foreløbig intet nyt.
7. Bænke
Bænken til Lillehøj er klar og venter på tilbagemelding om placeringen. Bjarne vender tilbage, når
placeringen er fundet.
Vedrørende et bænkesæt til opstilling på søområdet ved det gamle rensningsanlæg, det venter vi
med til indvielsen af ”parken”.

8. Kommende arrangement
- Foredrage med journalist Claus Elgaard om afhængighed, holdes d. 25. marts 2019 i Kirkehuset.
Gratis for medlemmer, og 50,- kr. for ikke medlemmer. Der er øl og vand i pausen.

Tilmelding til Ingelise på tlf. 2298 7162
- Sant Hans i grusgraven/Sondrup vej.
- Foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo, holdes d. 2. december 2019 i
Kirkehuset. Gratis for medlemmer.
Liste med forslag til kommende arrangementer:












Besøg på DR el. TV2
Besøg på Studstrupværket
Svampetur
Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag)
Fællesspisning
Foredrag af en journalist
Foredrag – Med traktor og campingvogn til Nordpolen
Andre foredrag
En tur med naturvejleder Ole Sørensen
Vin/Whisky smagning
Forslag modtages gerne

9. Bordet rundt
Søren har kun lidt på legepladsen lige nu, men til foråret skal skuret males.
Marianne fortalte at vi har fået ny købmand i Let Køb, han hedder Casper Rasmussen.
10. Næste møde
Mandag d. 29. april 2019 kl. 16.30 på Varmeværket.

