Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen 4912 - 20.09.17 kl. 17.00.
Til stede var Stig Knudsen, Lisbeth Petersen, Pia Hansen, Christel Pierson, Lis Pepping, Lisbeth Jørgensen, Flemming
Rasmussen og Jan Pedersen. Afbud fra Lejf Andersen.

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
• Der skal kun 2 mand til at bemande bordene ved valget til Ældrerådet 21.11.17, så Jan er
fritstillet.
• Lis redegjorde for besøget hos borgmesteren vedr. renholdning af grunde mod vej.
Borgmesteren mente at det ikke var et kommunalt problem, men en sag for FT.
Vi besluttede at sende vores oplæg til ”På vippen” og ”Kaffeklubben”.
2. Skal vi fortsat have blomsterkummer ved indfaldsvejene til byen
Pga. sommerens regn ser kummeren flotte ud. Vi besluttede at beholde dem et år mere for
1000 kr. eller måske endda 800 kr.
3. Foreningens digitale postkasse
Den digitale postkasse flyttes til kassereren.
4. Planlægning af politisk fredagscafé, den 20. oktober og senere arrangementer
• Politisk fredagscafé 20. oktober: Borgmester Holger Schou Rasmussen, Viceborgmester
Henrik Høegh, Regionsformandskandidat Heino Knudsen og Medlem af byråd og regionsråd
Bøje Winther samt Byrådsmedlem Annette Knoblauch deltager. Forudstillede spørgsmål
trækkes fra en hat. Klaus, Charlotte og evt. Bettina underholder med sange fra tidligere års
kabareter. Entré 100 kr. Hjælpere møder kl. 14, oprydning lørdag kl. 10.
• Julefrokosten flyttes til 24. november. Pris ca. 125 kr. Endelig pris fastsættes når Lis har talt
med Annette i Branderslev.
• Juletræstænding bliver 2. december.
5./6 Skal vi gøre noget, når området får nye beboere/Skal vi lave en folder om Beboerforeningen og
dens aktiviteter
Stig laver et udkast til en folder til nye beboere med orientering om beboerforeningen,
området og aktiviteter. Han viser os det ved næste møde.
7. Borgermøde med skovbørnehaven
Stig og Lisbeth P. deltager
8. Ophængning af nye lamper i klublokalet
Lis spørger Viggo om hjælp, og Stig køber kabler
9. Brugsprocenten af Kulturhuset, og hvordan kommunen finder frem til den
•

Kulturhusets brugsprocent på kun 7% skyldes at hele bygningsarealet er basis for
udregningen. Vi bad oprindelig om at få revet den ubenyttede del af fløjen ned.
Regningsmodellen stammer fra Masterplanen og inddrager alle dage fra kl. 8 til 22.
Med en anden regningsmodel ville resultatet blive 52%. Vi har endnu et år før byrådet skal
tage stilling til spørgsmålet.

10. Meddele kommune og bankforbindelse, hvordan bestyrelsen konstituerede sig
Christel sender referater fra GF og konstituerende bestyrelsesmøde til Kultur & Fritid samt Jyske
Bank

11. Orientering fra kassereren om medlemssituationen og kassebeholdningen
•
•

Pia uddelte udprintet medlemsliste. Af de på listen opførte 134 medlemmer har 66 betalt for
2017 og 6 for 2018.
Kassebeholdningen er på 20.848 kr.

12. Eventuelt
- Frivillighedsdagen markeres med et Frivillig Fredag-arrangement den 6. oktober 2017 på
Biblioteket i Nakskov. kl. 15.00 – 19.30. Der er orientering om projekter, uddeling af priser og
spisning. Læs mere og meld til på https://www.lolland.dk/Fritid/Foreninger/Frivillig-Fredag.aspx
- Næste bestyrelsesmøde er onsdag 25. oktober 17-19.

