Bestyrelsesmøde.

23/5/2016

Til stede: Liselotte, Mie, Karen, Rene, Bo, Jimmi, Line
Møde med udvalg
Foreningens udvalg er inviteret for at drøfte følgende:
Skal et arrangement køre i sig selv, generere et overskud eller noget helt tredje?
Skal de enkelte aktiviteter holde deres egne afslutningsfester, eller skal der holdes en
fælles for alle aktiviteter samlet?
Vi ønsker at udarbejde et dokument, som nuværende og fremtidig bestyrelse kan forholde sig til.
Gennem mødet nåede vi til enighed om følgende:
Afslutningsfest:
Udvalgene skal holde deres afslutning og aflevere regnskab inden 1. november
Udvalgene styrer selv afslutningsfesten hvad angår sted, deltagere mv. - der er frihed
under ansvar.
Udvalgene bidrager til denne afslutning med 50 kr pr. person, der deltager i
arrangementerne
Resten ryger til aktivitetsudvalget, som man kan søge, hvis der er ekstra behov
Juleaften:
Der føres ikke regnskab for juleaften
Det er ren brugerbetaling
Der skal ikke betales leje for huset eller proppenge
Godkendelse af GF referat
Referatet er godkendt
Når referatet er godkendt af dirigenten, sendes det til Netuglen
Fælleshusbestyrer
Birthe (have 1) er ansat fra dd. og kan kontaktes via hjemmesiden.
Fælleshuset
Der er allerede booket nogle datoer til foråret 2017, men fremadrettet kan booking af fælleshuset
kun foregå i indeværende sæson, hvilket vil sige at man kan booke fra årets GF til og med næste
års GF. Stadig med undtagelse af jun/jul/aug
Datoer:
Morgenmadsarrangementer:
Søndag d. 12. juni
Lørdag d. 16. juli
Lørdag d. 20. august (i forbindelse med festival)
Lørdag d. 17. september
-

Præmiefest:
Lørdag d. 8. oktober

Hjertestarter
Lotte har talt med Bjørn, som undersøger sagen nærmere og vender tilbage
Hæk - Østjysk bolig
Lotte og Jimmi har begge talt med Lars fra Østjysk Bolig ang. hækken ved ungdomsboligerne. Han
har lovet at ringe tilbage, når han har snakket med gartneren, men vi har fortsat ikke hørt noget.
Forslag fra Thomas
Der er kommet et forslag fra et Thomas pr. mail. Vi behandler dette forslag på næste
bestyrelsesmøde
Arbejdsbeskrivelser
Vi skal have arbejdsbeskrivelserne gjort klar og sendt til netuglen
Vi har et ønske om at få kontaktformularen på hjemmesiden tilpasset, så man kan sende besked
direkte til rette ansvarlige

Netuglen:
Jimmi har snakket med Inge og Henrik angående hjemmesiden. Vi skal have opdateret:
Byggeregler
Der ligger allerede link til Aarhuskredsens byggeretningslinjer. Dette bør være
fyldestgørende.
Vedtægter
Vi gør det på et kommende bestyrelsesmøde. Mie foreslår, vi evt. følger kredsens
vedtægter.
Ordensregler
Vi gør det på et kommende bestyrelsesmøde.
Huskebogen
Bo opdaterer og sender til netuglen
Trailer booking
Der mangler info på hjemmesiden - mange spørger til hvordan det fungerer.
Inge og Henrik sender månedligt et nyhedsbrev ud med opsamling af det, vi har sendt til dem
løbende.
Der er oprettet formular på hjemmesiden til tilmelding til fester, fællesarbejde mv.. Vi håber, folk
vil benytte dette fremadrettet
Oprydning
Østjysk Bolig har påpeget en have, som skal ordnes og ryddes op. Lotte kontakter vedkommende.
Drænrør
René bestiller drænrør
Havebladet:
Nogle haver får ikke havebladet. Lotte er på sagen.

