Referat fra Bestyrelsesmøde i Beboerforeningen ”4912” 13.06.17
Til stede: Stig Knudsen, Lis Pepping, Pia Hansen, Christel Pierson, Flemming Rasmussen, Lisbeth Petersen,
Lisbeth Jørgensen, Jan Baad Pedersen, Lejf Andersen.

1. Sct. Hans - Hvad kan vi stille af mandskab?
Vi aftalte at stille med et par medlemmer til borddækning etc,
(I realiteten var der flest medlemmer fra 4912 der lavede mad og dækkede bord)

2. Evt. bemanding af valgbord til ældrerådsvalg den 21 november. 3 mand + 2 reserver.
Lis, Jan, Pia meldte sig, og Flemming og Lejf som reserver.

3. Hvilken rolle kan og skal foreningen spille i en evt. forskønnelses/oprydnings- diskussion i
Sandby.
Lis og Christel besøger borgmesteren den 26. juni for at tale om hvad lovgivningen kan gøre på
området. Lis havde skrevet et meget udmærket oplæg. (Borgmesteren og kommunaldirektøren
mente at vi kunne henvende os til udlejere af huse, og at det ellers var en folketingssag. Vi skulle
derfor kontakte diverse lollandske folketingsmedlemmer og give dem oplægget.)

4. Orientering om Kabaret 2018
Kabareten bliver en slags X Faktor forestilling med auditions, live shows og finale. Der bliver et
dommerpanel og en værtinde, og publikum er med til at vælge vinderen ved et snedigt
”klappometer”-system.

5. Indkøb af lysudstyr
Elon har købt et avanceret nyt lysbord med dæmperkasser og diverse lamper for det beløb der kom
fra opløsningen af Folkemødet og sponsoratet – i alt ca. 9.000 kr,
Han har selv lagt ca. 4.000 kr. ud for mikrofonkabler og ekstra lamper. Dette beløb kan måske
refunderes ved ansøgning om underskudsdækning i 2018.
6. Markerer 4912, at vores præst, Hanne Lund, forlader Sandby og har afskeds gudstjenester
søndag den 18. juni?
Vi besluttede at Hanne skulle have vin og et kort fra 4912.

7. Fredagscafé den 20. okt.
Fredagscaféen 20. oktober bliver en politisk café med indbudte politikere som deltagere, de højst
rangerende fra valglisterne. Der vil blive serveret valgflæsk med persillesovs og politikerne vil
blive placeret ved bordene bland de fremmødte. Spørgsmål vil blive trukket fra en hat, og der vil
være underholdning indimellem og bl.a. fællessang.
(Opdatering: Borgmester Holger Schou Rasmussen, Viceborgmester Henrik Høegh,
Regionsformandskandidat Heino Knudsen og Medlem af byråd og regionsråd Bøje Winther har
alle sagt ja til at deltage i dette anderledes vælgermøde. Vi har også inviteret Annette Knoblauch,
men hun har endnu ikke svaret.)

8. Hvordan står det til med foreningens finanser?
Foreningen har ifølge Kasserer Pia en formue på 31.466 kr., heraf 5.278,50 kr. fra Folkemødet.

9. Hvor mange medlemmer har vi?
Vi har 134 medlemmer, men ikke alle har betalt for 2017. Pia omdelte lister, så vi alle kan følge
med i hvilke medlemmer vi har, og vi diskuterede forskellige måder vi kan minde medlemmer om at
betale.

10. Hvordan deler vi opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne inklusiv suppleanterne?
Christel og Lis skriver indlægget til næste nummer af Sognebladet, der har deadline 24. juli.

11. Eventuelt
Vi snakkede lidt om at det er urimeligt dyrt med de blomsterkummer som kommunen opstiller ved
indgangene til Sandby. De koster ca. 1.000-1.200 kr. Nogle mente at vi selv kunne tilplante kummer
langt billigere,

