Bestyrelsesmøde d. 5/5 2012 Deltagende: Annika, Rikke, Rene, Bo og Charlotte
Konstituerende møde:

Annika: formand
Rikke: Næstformand med ansvar for byggesager plus kontakt til
aktivitetsudvalget,
Bo: Kasserer,
Charlotte: Sekretær med ansvar for kontakt til pladsmænd,
Rene: Bestyrelsesmedlem med ansvar for veje og dræn samt kontakt til
vurderingsudvalget.

Næste møde: Onsdag d. 10/6 kl 16.30. 17-1730 åben bestyrelsesmøde.
Mulighed for foreningsdankort: Da der ofte er udfordringer af forskellig art i forbindelse med
udlæg til indkøb til foreningen, undersøger vi muligheden for at få et dankort til foreningen.
Fælleshusbestyrer: Vi mangler en bestyrer. Vi laver et nyt jobopslag vedr. posten, hvor vi trækker
beskrivelsen ud vedr. optælling af drikkevarer, da vi har fornemmelsen af, at det er dette der
afholder folk fra at søge. Vi tilføjer, at lønnen er en halv haveleje.
Internet i fælleshuset: Der er flere udvalg, der har efterspurgt muligheden for at få internet i egen
have til at kunne ordne foreningsarbejde. For at flest muligt kan få gavn af vores midler undersøger
vi muligheden for internet i fælleshuset, således de forskellige udvalg kan arbejde online i
fælleshuset. Annika undersøger.
Nøgler til fælleshuset: Vi undersøger muligheden for at få lavet nyt låsesystem til fælleshuset.
Der er for mange nøgler i omløb til diverse låse i foreningen.
Trailerordning: Der har været en del bøvl med trailerlejen her i foråret – senest var den blevet
taget i flere dage uden nogen ved, hvem der har haft den. Den blev levere tilbage med fuldt læs.
Desuden er der flere der anvender traileren uden at have betalt. Vi vil nu indkøbe en lås med kode,
således kun de med kode kan låne trailer. Denne bliver udleveret ved betaling. Rene har ansvaret
for indkøbet.
På næste bestyrelsesmøde drøfter vi trailerordningen igen mht. hvordan det er tilladt at bruge den.
Må man fx gerne låne den en hel weekend? hvor mange gange i løbet af en måned er det muligt at
låne den osv.
Overhænger til næste gang: Trailerordning regelsæt. Debataften vedr. manglende frivillighed,
tavshedserklæringer, Huskebog, gennemgang af referat fra generalforsamlingen plus vedtægter.

