
Bestyrelsesmøde torsdag d. 3.maj 2012
1.  Konstituering

Formand: Mie Olesen
Næstformand: Kent Henriksen
Kasser: Hanne Fogsgaard
Sekretær: Sidsel Bech
Alm. bestyrelsesmedlem: Jan Stenhøj Christensen

2. Kredsen
- Kredsen er orienteret om at Duer og Darts regnskab ikke kunne godkendes.
Vi tog en fælles beslutning om at starte på en frisk.



Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 8. maj 2012

1. Åben bestyrelsesmøde

2. Duer og Dart: Består af: Rene nr. 50, Tom nr. 20 og Calle nr. 62, (Ole nr. 61)
- Første gang onsdag d .9. Maj
- Nyt: Franskbrød med pålæg
- Stadig døde duer
- Proppenge på alle øl (også de to til hver frivillig) optælles efter hver gang 
- Øl, vand og vin + byttepenge udleveres af bestyrelsen
- Nye spil indkøbes

Nyt: Franskbrød med pålæg i stedet for pølser

3. Vurderingsmænd er kaldt ind: Deltagere: Rene nr. 50 og Leo nr. 18 
- Den 2. Juni er det kursus to, men der kan godt deltages, selvom man ikke har kursus et 

(hvis der er plads). 
- Tilmeldes til kursus to d. 2. juni: Rene nr. 50, Kent nr. 82, og Jeff nr. 140
- Hvem skal vi kalde ind som vikar når der skal vurderes haver?
- Kent nr. 82 er kontaktperson

4. Storskraldsfolk: Birthe nr. 1 og Calle nr. 62 har meldt sig som frivillige
- Birthe og Calle er eneste ansøgere, og er dermed ansat.
- Arbejdsbeskrivelse gennemgåes.
- Forslag 1: Dåser indsamler og opbevares → ca 10 sække =300 kr. (penge indtjenes til 

foreningen) Tom nr. 20 vil gerne køre dem væk. Skal afleveres i klare sække! Skrives på 
hjemmesiden. 

- Forslag 2: Indsamling af ting fra storskrald til salg på haveforeningens loppemarked. (penge 
indtjenes til foreningen) Opbevaring af ting i container. 

- Nyt: Pladsmænd holder området ved storskraldshus. Storskraldsfolk holder 
blomsterkummer.

- Forslag 3: Loppemarked i forbindelse med morgenmadsarrangement?
- Mie nr. 89 er kontaktperson.

5. Øllaug
- Ole nr. 158 tilbyder at stille sin øltønde til foreningens rådig, så der kan brygges øl.
- Øltønde kan stå i fx container på p-vest.
- Laug under festudvalget.

6. Uddeling af nye ansvarsområder 
Byggeudvalg: Kent
Vurderingsudvalg: Kent
Havevandring: Sidsel
Storskrald: Mie
Pladsmænd: Jan
Veje, p-pladser og dræn: Jan
Fællesarbejde: Hanne
Udvalg for vandforsyning/anlæg: Mie
Foreningens forsikringer: Hanne
Trailer udlejning og vedligeholdelse: Mie + pladsmænd
Frugtpresser: Thomas nr. 77 
Festudvalg: Hanne + Mie



Duer og Dart: Hanne +Mie
Fælleshus: Kent

7. Henvendelse fra medlemmer
 - ALLE henvendelser til bestyrelsen henvises til de åbne bestyrelsesmøder eller pr. mail.


