Bestyrelsesmøde onsdag d. 8/7 2015
Tilstede: Rene – Rikke – Annika – Charlotte (referent) – Bo
Ad 1) I gennem det sidste stykke tid har der i foreningen verseret en del snakken frem og tilbage
om den kommende musikfestival. I foreningen er der desværre nogle, der har fået den forståelse,
at musikfestivallen har til sinde at tømme aktivitetskassen for at lave festivallen.
Dette bunder i en stor misforståelse.
Det er sådan, at når man laver en aktivitet her i foreningen, så får man et økonomisk udlæg til at få
aktiviteten stablet på benene. Når aktiviteten er bragt til ende, afregnes der med kasseren både for
proppenge – altså de penge der er kommet ind for salg i baren i fælleshuset – samt andre
indtægter – fx det hver enkelt betaler for mad til fællesspisning – pølser til skt. hans osv. Derved
skulle de fleste aktiviteter gerne kunne køre rundt rent økonomisk. Nogle skaber et lille underskud
og andre et lille overskud.
Når der laves aktiviteter i foreningen på et udlæg fra foreningen og med afholdelse i foreningens
fælleshus, skal aktiviteten være åben for alle. Da vi er mange forskellige mennesker i foreningen,
vil der også være forskellige aktiviteter der nok ikke altid taler til alles interesse. Det er altid muligt
at vælge til eller fra ud fra interesse.
Vedr. musikfestivallen: Den har fået et udlæg fra foreningen samt fra aktivitetskontoen. Dette
udlæg er godt nok større end de fleste andre arrangementer, men dette arrangement er også
større i omfang. Da omfanget er så stort, er der på dette arrangement sat en kasserer på, der
holder styr på alle udgifter og indtægter.
Alle musikere der deltager, spiller gratis, og der er mange kræfter her i foreningen, der på bedste
vis trækker i alle deres kontakter for at få lys, lyd, toiletvogn, telt osv. til en meget favorabel pris,
således det hele kan løbe rundt. Og ikke mindst så arrangeres det hele på frivillig basis og for at
samle foreningens medlemmer omkring en hyggelig dag for alle aldersgrupper.
Vi håber at alle medlemmer efter denne forklaring vil bakke op om aktiviteten og vil kunne glædes
over, at der er nogle der vil stable et så stort arrangement på benene for alles og fællesskabets
bedste.
ad 2) En haveejer har rettet henvendelse og vil gerne have adskilt de forskellige økonomier der
foregår i alle aktiviteter, således hver aktivitet har hver sin konto at gøre godt med. Dette vil vi ikke
gøre på nuværende tidspunkt, da dette må være en beslutning, der skal foretages på en
generalforsamling. Vi opfordrede haveejeren til at stille et forslag til næste års generalforsamling.
Bestyrelsens argument mod at skille alle aktiviteter fra hinanden er, at der på den måde ikke kan
oprettes nye aktiviteter i foreningen uden at private midler bliver indblandet som startkapital.
Desuden er alle aktiviteter for alle, og der skal være en vis sikkerhed for et evt. underskud – så det
ikke er private midler, der ”bøder” - hvilket på nuværende tidspunkt hentes fra den fælles
aktivitetskonto, som alle aktiviteter bidrager med økonomiske midler til.
Ad 3) Generalforsamlingsbeslutning: Der skal oprettes en huskebog, så vi har en overskuelig
oversigt over beslutninger foretaget på generalforsamling. Dette dokument er under oprettelse.

