Bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019 kl. 16.30 på Varmeværket
Referat:
1. Nyt fra formanden
Bjarne oplyser, at de elektroniske byporte nu har fået byggetilladelse, og at Carsten Dahlgaard er
ved at undersøge, om de kan fås til et beløb, som vi kan betale.
2. Kasserens ”kasse”
Efter diverse udgifter og indtægter er kassen nu på 51.308,80 kr.
Ingelise køber 50 stk. stropper til flagene, pris 224,40 kr.
Da vi gerne vil leje flagene noget mere ud, kommer de nu på Facebook.
3. Indvielse på gl. renseanlæg d. 17. oktober
Indvielsen var pænt besøgt, og vores sponsorerede borde/bænkesæt blev ved samme lejlighed
også ”indviet”.
Bjarne vil sørge for, at der kommer initialer på sættet og undersøge en mulighed for at forankre det
i evt. beton eller fliser.
Bjarne vil tale med lodsejeren ved stedet om en mulig lettere til/gennemgang.
4. Foredrag d. 2. december 2019 kl. 19.00- forberedelse
Foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo i kirkehuset Hundslund.
Gratis for medlemmer og 20 kr. for ikke medlemmer.
Bjarne sørger for øl og vand, og vi mødes en lille time før til klargøring af lokalet.
Marianne sørger for, at der kommer et ”skriv” om foredraget i avisen, og Ingelise hænger opslag op.
5. Naturlegepladsen – skal der ske noget?
Søren skal lige have ryddet op og gjort stedet klart til vinter, og der er ikke mere, end han selv kan
klare.
6. Generalforsamling mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.00
Med et foredrag: Oplivning – Leve til det sidste, af Præst ved Vær kirke og frivillig ved Let Køb –
Gudmund Rask Pedersen, som bor i Sondrup.
Ved årets generalforsamling er Bjarne, Kaj og Anni på valg.
7. Foreningens fremtid
Vi gensætter punktet og tænker hver især - til næste gang, ”hvad gør/vil vi fremover med
foreningen”?

8. Kommende arrangementer
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 og Island
Andre foredrag
En tur med naturvejleder Ole Sørensen
Vin/Whisky smagning
Forslag modtages gerne

9. Bordet rundt
Vedrørende Lys i Mørket arrangementet d. 31. januar 2020, snakkede vi om at købe fakler, som
Marianne tilbød at opbevare.
10. Næste møde
Mandag d. 25. november 2019 kl. 17.00 ved Bjarne

