Referat fra bestyrelsesmøde i Beboerforeningen ”4912”
den 25.10.17, kl. 17.00 - 19.00 i Kulturhuset
Til stede var Stig Knudsen, Lisbeth Petersen, Pia Hansen, Christel Pierson, Lis Pepping, Lisbeth
Jørgensen, Flemming Rasmussen og Lejf Andersen.
Afbud fra Jan Pedersen.

1

Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Opfølgning blev understreget mht. at sende teksten om orden på matrikel mod vejen til
På Vippen og Kaffeklubben, at få styr på den digitale postkasse, og at se på folderen om
4912.
Ang. konstituering og bankens gebyr på 1000 kr. for ændring af denne, besluttedes det at
fortsætte uden betaling.

2

Evaluering af politisk fredagscafé den 20.10.17

Lis roste formanden – arrangementet var en succes, både for politikere og andre
deltagere. Overskuddet var minimalt.
Det besluttedes at alle, hjælpere såvel som bestyrelsen i almindelighed, betaler for
deltagelse ved arrangementer på lige fod med andre. Undtaget herfra er specielle
arrangementer såsom afslutningsfest for kabaretens medvirkende osv. og Nytårskuren,
som jo er gratis for alle inviterede som erkendtlighed for frivillig hjælp.

3

Indlæg til næste nummer af Sognebladet

Lis og Christel skriver næste indlæg til Sognebladet omhandlende:
Rod på matriklerne mod vejen, betaling af kontingent (snart sidste chance for betaling
for 2017, ring til Pia på Tlf. 24 67 15 60 hvis i tvivl), brugsprocenten, arrangementer før og
i fremtiden (fredagscaféer, julefrokost og juletræstænding, nytårskur og fastelavn samt
den halve kulturuge i vinterferien). Stig supplerer evt.

4

Plan for fredagscafe den 24.11.17 - julefrokost

Fredagscaféen, som er årets julefrokost, skal annonceres snarest i avisen (Stig), så den
korrekte dato bliver offentlig kendt. Prisen for deltagelse bliver 125 kr. Annette fra
Branderslev kender endnu ikke den præcise pris for grønkålen.
Hjælpere:
Borde: Stig og andre stærke mænd. Lisbeth P. finder eller foreslår ting til bordpynt.
Christel og Flemming dækker borde.
Køkken: Lis, Anni og måske Lisbeth J, som ikke kan komme til selve arrangementet?
Lis handler ind og får penge til indkøb.

5

Plan for juletræstænding, lørdag den 02.12.17

Christel bestiller og henter varer. Lis reserverer køkkenet i kulturhuset, så Christel og
Anni kan opvarme og anrette kakao, gløgg og æbleskiver fra kl. 14.00. Lejf spørger
Anni om hun vil hjælpe!
Vi blander selv slik og kommer det i slikposer til børnene. Lis medbringer julemusik.

6

Juletræsfældning og rejsning af juletræet

Lisbeth P. spørger Niels Rabæk om træet. Stig spørger Allan om savning af træet, og
Lejf hjælper til med fældning og opsætning. Stig spørger desuden Lars om han kan
hjælp og minder ejeren af Nikolajsens hus om tilslutning af træets lys til deres
strømforsyning.
Træet håber vi kan transporteres på Flemming ”Storfiskeren”s trailer.

7

Nytårskur lørdag den 06.01.18

Invitationer til nytårskuren sendes ud efter en liste lavet af Stig og Lis. Stig planlægger
en gåtur (og bestiller godt vejr?). Samme hjælpere som ved julefrokosten + Kirsten.

8

Folder om Beboerforeningen ”4912”

Stig arbejder på folderen, der ikke er parat endnu.

9

Orientering fra møde med Børnehaven ”Eventyrskoven”

Stig og Lisbeth P. deltog ved mødet og fortalte om de nye tiltag børnehaven planlægger
og ønsker sig. De ønsker sig et nyt hus ved vejen og nedrivning af det gamle samt et nyt
multihus bygget ved selve børnehaven til opbevaring. Der skal være mulighed for at gå i
læ og bruge toiletfaciliteter også for andre end børnehavens brugere. Man ønsker en
bredere brugerflade, og Harald Krabbe har lovet dem dispositionsret over en gammel
kirsebærmark, hvor de har planer om at søge midler til at anlægge en motionsbane. De
ønsker at udvide deres brugerkreds. Der er i forvejen shelters, men Lis (eller Lisbeth?)
bemærkede at der ikke er skilte så udenforstående kan finde dem, idet området har privat
karakter. Vi synes ellers at projektet lyder som en god idé.

10

Nye medlemmer? Kassebeholdning.

Pia fortalte at der er indbetalt 6 kontingenter siden sidste møde, og at der er 20.500 kr. på
kontoen.

11

Eventuelle nye ideer til aktiviteter

Stig foreslog at vi opstillede redskaber i gymnastiksalen i den halve kulturuge i
vinterferien uge 7 (torsdag-fredag-lørdag) og lovede at holde opsyn.
Det samme kunne gøres ved fastelavnsarrangementet 11.2.18.

12

Orientering om igangværende aktiviteter

Lis orienterede om at Brugerrådets formand Henning Andersen går af, og at Lis stiller

op som kandidat til formandsposten. Kirsten vil desuden blive foreslået til en ny post
som økonomiansvarlig og talkyndig. Strukturen i Brugerrådets ansvarsområder
planlægges ændret og driften af kulturhuset uddelegeret til repræsentanterne for de
forskellige foreninger.

13

Eventuelt

Lis får overført penge til indkøb til julefrokosten, som nævnt i punkt 4, og til udlæg for
indkøb til Brugerrådets arrangement hvor der tages afsked med Henning. Vi besluttede
desuden at give Henning en vingave fra 4912.

Referent Christel Pierson 26.10.17

