
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11.01.17 kl. 18.00 – Birgittelyst Kro. 
 

 

Mødeleder Henrik Møller.      Referent Hanne.  Afbud fra: Anders B. Thomsen. 
 
1. Godkendelse af referat fra møde 23.11.2016 

Godkendt uden kommentarer. 

2. Meddelelser, herunder nye beboere 
Nye beboere på Skovstien 20 – overtages 01.02.17.  

3. Foreningens økonomi ved kassereren - foreløbigt regnskab 2016, budgetoplæg til 2017 og evt. vejfondsopgørelsen. 
Anders måtte melde afbud, men har foreslået møde omkring regnskab og budget forud for generalforsamling. Anders kommer 
med en dato for møde. 

4. Forberedelse af generalforsamling d. 30. marts kl. 19:00 i Almind Forsamlingshus 
Dagsorden gennemgået. Henrik tager kontakt til foredragsholder. 
 

5. Busskurprojekt – status. Senere tilretning af redskabsrum og adgang hertil samt oliebehandling af busskur.  
Busskur er nu færdiggjort – kun oliebehandling mangler, men kan først gøres når træet er tørt.  Cykelholder og rækværk skal 
rettes op – Laurids tager sig af dette. Der skal  findes en løsning på opslagstavle, evt. placering på venstre forside af busskur. 

6. Landsbyposten – sætter Bjarne sig på en post? 
Henrik roser Bjarne for de fine indlæg. Bjarne vil gerne løfte opgaven og undersøger hvordan. 
  

7. Kommunikationsstrategimøde. Bjarne, Henrik og Hanne skal aftale møde for drøftelse og oplæg til kommunikationsstrategi. 
Vi har omdelt information, website, mail, Facebook, LandsbyPosten – mødet fastsættes til medio februar 2017. 
 

8. Hjertestarter – vi har modtaget kvittering for ansøgning, som behandles på mødet  
Henrik har modtaget kvittering for ansøgning 01.01.2017 – modtaget ved TrygFonden, behandlingstid er 3 måneder efter udløb 
af frist for ansøgning 01. marts 2017. 
 

9. Eventuelt 
Den nye gadebelysning roses. Rod på cykelsti ved busstop på Tostrupvej er desværre ikke nem at få kommunen til at rette op. 
Nye bænke til Oasen er måske værd at overveje. 
 

Næste møde: afventer dato fra Anders 
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