Referat af bestyrelsesmøde d. 17. november 2014:
Deltagere: Dorthe, Karsten, Torkil og Louise
Afbud: Janne
1) Betalingsservice:
Torkil har stadig ikke fået adgang til betalingsservice pga manglende
terrorgodkendelse af foreningen. Der er en betaling der mangler, kontingent men hvem? Der kan ikke sendes rykker, da Torkil ikke kan logge ind. Der kan
ikke laves regnskab mm det falder på plads. Torkil rykker.
2) Jubilæumsfest:
Afholdes 13-05-2015
Festudvalgets har lavet et oplæg. Der er indhentet menu og pris fra hallen, samt
pris på leje af telt inkl. stole og opsætning. Bestyrelsen har nu kigget på
materialet og har følgende bemærkninger:
Indbydelse: Der mangler indbydelse, der kan fordeles rundt. Skal være klar fra
festudvalget til onsdag 7. januar 2015, så den kan fordeles rundt sammen med
indkaldelsen til Generalforsamlingen. Sendes elektronisk da den skal kopieres
ud, og på hjemmesiden.
Menu: Fin menu. Ok uden drikkevarer.
Er der tænkt på nedsat pris for børn under 12 år (halv pris)?
Telt: Priseksempel på telt til 50 pers. kr. 17000 virker dyrt.
Alternativ til leje af telt findes hos lejfesttelt.dk, der er meget billigere.
Telt til ca. 70 pers. kr. 4095,- plus 1000 kr til fragt. Er inkl opsætning.
Det er fint uden toilet og uden gulv.
Aktiviteter mest for børn: Bestyrelsen kommer med ideoplæg til
eftermiddagsaktiviteter.
3) Nye beboere på Egevænget 16 og 5, samt Porskjærvej 46.
Velkomstbrev deles ud - Dorthe.
4) Karsten henvender sig til Skanderborg Kommune vedr. godkendelse af
legeplads.

5) Dorthe ringer til Erhvervstjek Top hos Topdanmark, tel 70157777 vedr.
ansvarsforsikring. Specielt med henblik op opklaring af dækning ved fald på
stierne.
6) Stierne: Der er nogle steder blade på stierne. Bestyrelsen mener ikke det udgør et
problem for sikkerheden i nuværende mængde.
Grene på træer og hæk der går ud og stierne bør klippes, så skolebørn og andre
kan komme forbi. Der bør også nogle steder fjernes jord 20 cm på hver side.
Kan evt. meldes til kommunen. Bestyrelsen overvejer at tage varsling af
klipning af hæk og træer i brug overfor de ejere der aldrig får orden ud mod
stisystemet.
7) Næste bestyrelsesmøde: Mandag d. 12-01-2015 hos Dorthe
Emner:
- Fastelavn
- Legepladsdag forår 2015
- Dagsorden til Generalforsamling d. 03-02-2015. Karsten booker lokaler.
- Indbydelse samt aktiviteter til børn

