Referat af bestyrelsesmøde i Beboerforeningen ”4912”
Onsdag den 26. april, kl. 18.00.
Til stede var Stig Knudsen, Lis Pepping, Pia Hansen, Christel Pierson, Lisbeth Petersen, Lisbeth
Arvegaard Jørgensen, Flemming Rasmussen, Jan Baad Pedersen og Lejf Andersen.

1. Konstituering af bestyrelsen.
Formand: Stig Knudsen
Næstformand: Lis Pepping
Kasserer: Pia Hansen
Sekretær: Christel Pierson

2. Fremtidige arrangementer.
23.06 - Skt. Hans grillfest i Kulturhusets regi. Lis hører nærmere om arrangementet på Brugerrådets
næste møde.
05.08 – Havnefest (Lasse Lærke). Vi er villige til at deltage med salg af mad, hvis vi kan få en
indtjening ved salget. Stig hører nærmere.
05.09 – Opstart af motionsklubben.
20.10 – Fredagscafé. Evt. med deltagelse af 5 politikere, hvis vi kan få nogle med høj listeplacering.
Ved fremtidige arrangementer kan vi evt. høre om der er interesse for medlemskab af 4912, hvorefter
Stig er villig til at besøge interesserede og oprette dem.
3.
Indhold af indlægget til Sognebladet aftales.
- Information om hvordan man kan blive medlem af foreningen.
- Cykelfællesskab med Købelev.
- Omtale af generalforsamlingen.
- Kabareten.
4.
Evt. indkøb af apparat til styring af scenebelysning og mulig finansiering.
Det blev besluttet under punkt 2 om evaluering af kabareten ved bestyrelsesmødet i marts at vi skal
købe et lysbord med tilhørende dæmperkasse, og at Elon skulle undersøge mulighederne. Der
fremlagdes forskellige løsninger, og vi blev enige om at forslaget til 9.000 kr. var det bedste, da det
fremtidssikrede os ang. ny udviking af teknologi i mange år frem. Udstyret kan bruges ved mange
forskellige arrangementer og lånes til andre brugere af Kulturhuset.
Udstyret kan finansieres ved sponsorpengene og måske også via et beløb fra Folkemødekassen. Vi
afventer nyt fra Folkemødekomitéens næste møde. Evt. ansøgning til vindmøllefonden. Stig mente at
hvis anden finansiering glippede, måtte vi bruge af formuen.
5.
Regnskab for kabaret 2017.
Der blev et pænt overskud, og formanden roste kassereren for det fine regnskab.
6

Eventuelt.

