Bestyrelsesmøde 22. januar 2018
Til stede: Michael Mogensen, Lars Nysten, André Enemærke, Ann Cecilie Enemærke, Jørgen
Gislum.
Afbud: Brian Henriksen
Referent: André Enemærke

1. Velkommen.
Formanden bød velkommen.
2. Økonomi
Det er ønskeligt, at komme ud af den nuværende NETS aftale. Grunden er, at det bliver nemmere
og knap så omstændigt, at overdrage en kasserergerning fra en mand til en anden, samt at det er
en relativ dyr løsning at håndtere girokort og betalinger af kontingent på.
Lars Nysten tager kontakt til Lars Børresen omkring overdragelse og struktur ved overdragelse.
Der arbejdes hen imod at der kan mailes rundt med girokort etc. Medlemmer uden mail, får brev i
postkassen.

3. Fastelavn
Der blev fordelt opgaver til kommende fastelavn.

4. Øvrigt.
5. Generalforsamling
Der blev diskuteret hvorledes vi kan afholde næste møde sammen med vejfonden for at få flere til
at møde op.
Vi kommer med 3 mulige datoer. 4. April, 18. April, april 25. April.
Lars Nysten modtager genvalg
André Enemærke modtager genvalg
Brian, Jørgen og Michael ikke på valg i 2018.
Michael spørger Grethe om hun vil fortsætte som revisor.
Lars Nysten undersøger om det kan betale sig at beholde ghg-telefonen.
6. Hjemmesiden / booking
Der er p.t. ca 25 tilmeldte til bookingsystemet. Vi arbejder hen i mod at få nogle flere på i takt med
at de ringer for at låne en nøgle.
Ann Cecilie sørger for, at der kommer noget op på Facebook omkring booking.

André sørger for at vores respektive telefonnumre står under kontaktinfo på bookingsiden når der
skal udleveres nøgle til containeren.
Den der bliver kontaktet med nøgle, tager også imod betaling. Enten kontant eller med mobilepay.
Der betales ved udlevering af nøgle.
7. Runden rundt
Der blev diskuteret, hvorledes vi kan få flere med til møderne. Vinsmagning, smørrebrød etc.
Eventuel tilmelding, så vi ved, hvor mange der møder op til de respektive møder.
En måde kunne være at slå det sammen med sommerfest som et eftermiddagsarrangement.
Der blev ytret ønske om en stamper til containeren.
Der blev snakket om problemer med at der parkeres på Bøgevej.
Brian har lovet at se på tilbud fortovsfliser. Der afventes.
Der er stadig problemer med rotter. Kan der laves et samlet tilbud på rottespærre ligesom på
Lucernevej?
Der blev diskuteret om vi skal have lidt på hjemmesiden omkring fordele/rabat ved diverse
butikker.

8. Næste møde
Umiddelbart efter generalforsamlingen mødes vi igen for at konstituere os.

