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Referat af bestyrelsesmøde 28/1-09
1) Meddelelser

Knud oplyste, at lyset i søjlerne bliver reparareret, når elektrikeren får tid
Der er fortsat vrøvl med ventilationen, fordi temperaturen på fjernvarmevandet er for lav
Ole informerede om samtale med kommunen
Peter anmodede om bekræftelse af ønske om fotoudstilling, Ole undersøger
Ole anmoder påny kommunen om skiltning til værkerne og optagelse på hjemmesiden

2) Økonomi
Svend fremlagde årets regnskab, som ikke er tilfredsstillende.
Det blev vedtaget, at foreslå en kontingentforhøjelse til 500 kr. for 2009 og 2010
samt at søge kommunen om en forhøjelse af driftstilskuddet med 5000 kr.
Kontingentforhøjelsen fremhæves i indkaldelsen til generalforsamlingen

3) Stramning af regler om udlån af lokaler til festformål.
Vi har haft 2-3 eksempler på, at lokalerne har været afleveret i utilfredsstillende stand efter
fester. Man kan ikke skrive en ordensregel, der forebygger dette uden samtidig at udelukke
nogen, vi godt vil låne ud til. Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen flg. forslag:
„Der gives bemyndigelse til at bestyrelsen kan afvise at stille lokaler til rådighed for
foreningsfester, der efter bestyrelsens interne vurdering kan medføre at ordensreglerne
ikke overholdes, herunder at udelukke foreninger helt fra at få lokaler stillet til rådighed til
dette formål. Total udelukkelse skal begrundes overfor foreningen, og kunne ankes til
generalforsamlingen.“

4) Generalforsamlingen
Der holdes generalforsamling 18/3 kl. 19.30
På valg er Ole, Vibeke, Jussi. Alle genopstiller
Suppleanter: Ulla Holdt, Jan Preisler, Ole tager kontakt om genopstilling
Revisorer: Bo Specht genopstiller, Svend tager kontakt til Tina Hyldegaard om genopstilling
Dirigent: Ole tager kontakt til Niels Henriksen
Forslag til beretning sendes af Ole  til bestyrelsen til kommentering

5) Lokalefordelingsmøde:
Der holdes lokalefordelingsmøde 11/5 kl. 19.30
Frist for indsendelse af ønsker fra medlemmer fastsættes til 15/4, ønsker indkaldes
med indkaldelse til generalforsamlingen, bestyrelsen vurderer ønskerne 29/4, Peter
udsender forslag og forhandler det umiddelbart efter mødet.

6) Evt.:
Næste bestyrelsemøder:  24/2 kl. 17.00, 18/3 kl. 18.30 ibncl. dirigent, 29/4 kl. 17.00
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