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Referat af bestyrelsesmøde 5. marts 2008
Tilstede: Ole, Svend, Vibeke, Peter, Jussi, Knud
1) Meddelelser

Knud oplyste, at der blev opsat mange store plakater på opslagstavler m.v., som
reklamer for politiske aktiviteter, offentlige arrangementer m.v.
Det blev besluttet at plakater for arrangementer m.v. kun må ophænges i forbindelse
med arrangementer i huset og kun den dag arrangementet finder sted
Vi mangler et rullebord - bevilget ca. 3000 kr. til formålet
Modtaget klage over beredskabets opmagasinering af gl. biler til øvelsesbrug.
Klagen afvist, beredskabet skal også være her
Brugerne kan ikke selv skifte sikringer, når de springer. Der ophænges en telefonliste
på pedel og bestyrelse på døren til kontoret
Der gøres normalt pænt rent i køkken m.v., men ovnen skal også gøres ren!

2) Økonomi
Regnskab og budget fremlagt og godkendt af bestyrelsen

3) Drøftelser
Regionens brug af lokaler
Vi er positive for enkeltdagsarrangementer, men meget restriktive for kurser og andre
længere forløb. Lokalerne stilles kun til rådighed i dagtimerne og må ikke fortrænge
medlemmers brug af lokalerne. Der opkræves ikke betaling. Formanden indhenter
kommentarer fra kommunen
Ønske om dialogmøde
I det omfang en medlemsforening ønsker et dialogmøde med bestyrelsen vil denne være
repræsenteret ved formand og kalenderfører, evt. sekretær efter emnets art. Ønsker om
brug af lokaler henvises til lokalefordelingsmødet.
Indretning af lokale 118, 119 og 122
Bestyrelsen fastholder den nuværende indretning
Ansøgning om sponsorstøtte
Formanden søger om støtte til anskaffelse af 2 klaverer samt 2-3 containere
Ansøgning fra dagplejere
Ansøgninger skal fremsendes af medlems“foreningen“, dvs dagplejen

4) Lokalefordelingsmødet
Kalenderføreren fremlagde forslag til ansøgningsskemaer
Skemaer mailes ud 15/3, svarfrist 14/4, Lokalefordelingsmøde 14/5 kl. 19.30
Der afholdes bestyrelsesmøde 29/4 for gennemgang af ansøgninger

5) Generalforsamlingen
Beretning drøftet, økonomi gennemgået
På valg er formand, kasserer og kalenderfører, som alle er villige til genvalg
Sekretæren kontakter suppleanter - formanden kontakter emne til dirigent
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