Referat af bestyrelsesmøde d. 27/2-2017 kl. 19.30-21.30
Deltagere: Gitte, Anne, Lena, Ellen, Annette, Susanne, Gunnild og Mette
Punkt
Godkendelse af referat fra sidst

Økonomi og regnskab

Info fra bestyrelsen

Beslutning
Hø og halm priser Annette har
forhørt sig og afventer priser.
Stier i laves om Marbæk -> Mette
Esbjerg?
Ekstra voltihold tirsdag
Infofolder til volti
Personale maj og frem –
forskellige muligheder drøftes.
Der laves opslag.
Mette har sagt ja til at blive.
Gave til Lone d. 17/3
Gummibelægning i vandspiltove
Forskellige flex-jobbere afprøvet –
men vi arbejder ikke videre med
det. Opslag angående kasserer har
givet pote.
Gitte har tryllet med hængepartier
i forhold til bogføring/regnskab.
2016 giver flot overskud.
Gennemgang af regnskab og
budget.
Positivt møde med FER – og
mange projekter i gang med
sponsorudvalg.
Susanne skal fremadrettet fortsat
have adgang til betalinger, så
arbejdet i forhold til stævner lettes.
Ved kurser er det problematisk at
betale med mobilepay –
fremadrettet betales kun via
MyWallet eller kontooverførsel.
Kasseapparat skal skaffes til
cafeteriet. Maiken og Monja tages
med på råd.
Under køkkenudvidelse kommer
også ny ovn.
Nyt skrivebord købes til
sekretariatet.
Teleskop kost til nedtagning af

Ansvarlig/dato

Gunnild
Gitte
Anne/Ellen
Gunnild/Anne/Mette

Gunnild
Gunnild/Niels

Gitte

Mette

Susanne
Lena C
Susanne
Gunnild (Allan)
Anne
Gunnild

Info fra Gunnild
Info fra Sanne

Årshjulet – opfølgning
Generalforsamling – forberedelse

Eventuelt

Næste møde

spindelvæv.
Punkter til opslag: musik i ørene,
klatter og parkering.
Oprydning i springrum sammen
med Tommy.
Vi har venteliste 
Mange nye medlemmer – der er
godt gang i elevafdelingen.
Svea bliver skånet, men er ved at
være gammel.
Efter sommerferien skal den
Sanne/Lena C
muligvis udskiftes.
Tages op efter generalforsamling...
Diskussion af habilitet i forhold til
bestyrelsesmedlemmer og
ansatte/familieforhold.
Det er vigtigt at alle byder ind på
opgaver – både medlemmer og
internt i bestyrelsen.
Gitte skriver beretning og får sendt
regnskab mv revision.
Stemmesedler
Udlevering af stemmesedler
Dirigent til gf
Hanne laver mad – opslag med
tilmelding.
Buslinjer – der er ikke nok der
kører med bus herud. Der er gjort
indsigelse mod at nedlægge
busruten herude.
Nedvask af stald – Gunnild har
kontaktet drengene 
Varmt vand i cafeteriet på listen til
FER
Ønske om mulighed for at betale
medlemskontingent over PBS – et
nyt system er på vej.
Mandag d. 27/3 kl. 19.30-21.30
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