Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2016
Deltagere; Morten, Margit, Bjarne, Peder, Anette. Ole (Webmaster) deltog under
punkt. 4.
Afbud; Mia
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med få tilføjelser
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendt uden bemærkninger
3. Økonomi V/kasseren
Foreningens økonomi ser fornuftig ud.
Vedrørende kontingent indbetaling; Man skal nu selv, som forening, få trykt sine girokort. For at
undgå en udgift hermed skal medlemmer i grundejerforeningen fremover betale deres kontingent
via netbank eller kontant til kasseren. Der laves en skrivelse som omdeles og opslåes på
hjemmesiden.
4. Opfølgning af sager/ nye sager
- Vedtægterne: Bjarne arbejder ihærdigt videre med forslag til ændringer.
- Administration af hjemmesiden: Der afvikles en ”kursus” aften for bestyrelsens medlemmer
således flere fremover kan lave opslag på hjemmesiden.
- Velkomstpakke: fra 1. januar 2016 har bestyrelses besluttet at tilflyttere bydes velkommen med
en mindre velkomstpakke. Vi skal alle være opmærksomme på når der kommer nye til
Haldbjerg/Vangen.
5. Arrangementer i fremtiden
- Fastelavn søndag den 7. februar. Margit laver seddel til omdeling. Ole slår ligeledes
arrangementet op på hjemmesiden. Tilmelding til Anette eller Peter. Peter har talt med Bent, vi
må gerne låne lokaler som vi plejer. Der er præmier til bedst udklædte, én til de store og én til de
små.
- Sneskærme nedtages 18. marts 15.30
- Virksomhedsbesøg på MOC Nord, der pågår i øjeblikket en del organisatoriske ændringer og
derfor ikke umiddelbart mulighed for virksomhedsbesøg. Derfor planlægges i stedet besøg på
Nordstjerneskolen. Mia vil vise rundt og arrangementet bliver 10 eller 17. marts klokken 16.3017.30. Vi kan være max 30 deltagere.
6. Forslag til møde – og arrangementsdatoer for 2016:
Torsdag 10 ELLER 17 marts – kl. 16.30-17.30 virksomhedsbesøg Nordstjerneskolen
Fredag 18. marts – kl. 15.30 sneskærme ned
Torsdag 7. april - bestyrelsesmøde hos Mia
Torsdag 26. maj – Generalforsamling ( Margit taler med Maskinhallen)

Torsdag 2. juni – Konstituerende bestyrelsesmøde ( Hos Peter)
Torsdag 23. juni – Sankt Hans Aften
Lørdag 13. august – Tur til Vogn Husmandsmuseum ( Peter ringer dertil hurtigst muligt)
September/Oktober – Bestyrelsesmøde hos ?
September/Oktober - Arbejdsdag
Torsdag 3. november – Banko i Maskinhallen
Lørdag 26. november – Opsætning af sneskærme og juletræ
Søndag 27. november – Juletræet tændes
7. Næste bestyrelsesmøde
7. april hos Mia.
8. Eventuelt
Containerplads fremtid? – Måske på frivillig basis. Vi afventer….

Anette

