Referat bestyrelsesmøde 21.11.2013
1. Referatet blev godkendt
2. Gert blev referent p.g.a. Grethes fravær.
Aftalt at vi kun indkalder suppleant i bestyrelsen, hvis Grethe selv ytrer ønske om dette.
Vi sender en blomst til Grethe
3. Der er d.d. 42.217 kr. i kassen, og vi har 157 medlemmer
4. Brev sendes ud til alle i området vedr. foreningsaftale med GHG for at lokke flere med i GHG.
Gert sender brevet til Lars efter at have revideret det. Han trykker det og leverer det til Brian til
udsendelse.
Medlemslisten opdateres d. 13. december og sendes til Galten Elværk m.h.p. deres udsendelse af
tilbud.
5. Retablering af fliser på Engvej 30 er sket. Peter Andersen er tilfreds
Oprensning af brønd på Mosevænget: Sagen er lukket fra vores og vejfondens side. Vi gør ikke
mere i sagen
6. Mgl. brev vedr. haveaffald skyldtes en forglemmelse fra Lars. Men vi løste det. Indsamlingen af
haveaffald blev igen i år så stor en succes, så det blev væsentligt dyrere end forudset. Dette skal
indarbejdes i kommende budgetter.
Turen til Ree-park blev udskudt pga manglende tid. Overvejes i foråret eller i forbindelse med
jubilæumsåret.
Tur til Danske Bryggerier overvejes ifm jubilæumsåret
Fastelavn tages op på næste møde
Generalforsamling. Overvejer at holde det i Århus Bryghus, Wintercoat eller Conamore. Mic
undersøger priser for Århus Bryghus. Lars undersøger priser for bustransport.
Idéer til jubilæumsaktiviteter i løbet af jubilæumsåret:
a. Stort jubilæumsfest (fx på p-plads ved børnehaverne) m. boder (medlemmernes),
børneaktiviteter, GHG-OL, boder (leverandørbesøg), spisning i teltet m.v.
b. Jubilæumsskrift over de 50 år i Gammel Hinnerup
c. Besøg på Danske Bryggerier
d. Besøg i den Gamle By
e. Besøg i Domkirken
f. Juleindkøbs-tur til Flensborg
g. Besøg i Randers Regnskov
7. Beboerpjece
Lars og Brian undersøger priser på tryk og magneter
8. Mic laver et budget på anskaffelse og drift af container. Dette tages op på den kommende
generalforsamling til afstemning.
Plænelufter er anskaffet og havefræser er blevet repareret (dog mangler spyddet!)
Gert har modtaget en udlånsstol fra Per Andreasen. Denne sættes over til Johan, så han kan fixe
den med rep.kit.
9. Forslag om julefrokost-udflugt til Dortmund (fodbold) med en vis egenbetaling. Vi undersøger
mulighederne
10. Næste møde: 19. januar 2014 kl. 19 hos Lars

