Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2009 hos Jørgen
Start kl. 20.00. Slut kl. 21.00
Deltagere:

Afbud var meddelt af:

Jørgen Rasmussen
Francisco Ortega Vestersten
Tommy Rosenlind
Michael Overlade
Tom Nymand Pedersen
Erik Matthiesen
Kurt Holtermann
Dagsorden jf. forretningsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Formanden orienterer om nyt
Kassereren giver en status på regnskabet
Øvrige deltagere orienterer
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

Referat:
Pkt. 1 Referatet fra sidste møde blev ikke gennemgået. Udskudt til næste møde.
Pkt. 2 Der har ingen henvendelser været fra hverken medlemmer eller kommune, og
derfor ikke noget at informerer om fra formanden.
Bestyrelsen tilbød Jørgen at udføre sprøjtning for ukrudt i 2009, og der blev
indgået aftale om 2 sprøjtninger inkl. materialer for et beløb på 1.500 kroner.
Generalforsamlingen forsøges planlagt til den 26/3 alternativt den 19/3.
Jørgen R, der på valg ønsker ikke at genopstille.
Francisco, der er på valg som suppleant, opstiller som til den ledige plads, og der
håbes på valg af ny suppleant på generalforsamlingen.
Pkt. 3 Årsregnskabet blev gennemgået og afventer nu revisorgodkendelse før endelig
godkendelse af bestyrelsen. Herefter fremlægges regnskabet til godkendelse på
generalforsamlingen.
I forbindelse med opkrævning af kontingent for 2009, overgår foreningen samtidig
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Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2009 hos Jørgen
fra udsendelse af egentlige indbetalingskort, til udsendelse af faktura med
oplysninger om hvordan indbetaling kan foretages. Årsagen hertil er at foreningen
på denne måde undgår at skulle betale for trykning af giroopkrævninger – en
besparelse på ca. 1.000 kroner.
Pkt. 4 Kurt H, havde foranlediget at kommunens asfalt entreprenør havde udført
ekstraordinær reparation i forhold til det oprindeligt udførte arbejde.
Pkt. 5 Antenneudvalget er fortsat sat i bero. Det blev aftalt at der lægges link på
hjemmesiden til relevant offentligt information vedr. digitaliseringen af tvsignalerne, samt til boxer.dk.
Pkt. 6 Næste møde afholdes som konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen.
8. februar 2009 /Tommy Rosenlind
Sign. Bestyrelsen:
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