Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 13. april 2021 kl. 10:00
Til stede: Jette, Lone Frank John, Kim
Fraværende: Thomas, Yngve

1.

Godkendelse af referat fra sidst – Alle

Godkendt
2.

Økonomi – Kim

151 har betalt kontingent, 70 mangler at betale. Kim laver udkast til skrivelse til dem, der
mangler at betale.
3.

Møde med Kirsten/cafévagter – Jette

Vi foreslår Kirsten at udsætte mødet med caféværterne.
Vi foreslår Kirsten at sende “opgaver for caféværter” ud til alle værterne og især nye
værter.
Coronaregler drøftet, de opgraderes løbende.
4.

Åbning – Alle

Teltet sættes op tirsdag d. 20.4 kl. 10. Stole og borde sættes også op
Kim, Frank og John mødes ved laden kl. 9.50.
5.

Indvielse - nyt forslag udsendt af Lone, Frank, John, Jette

Vi skal sende invitationer til sponsorerne og lokalrådene i Rude, Ørslev, Venslev
6.

Folder 100 stk er bestilt, skal vi have flere og skal den husstandsomdeles? – Alle

De 100 stk. har Kim bestilt, når vi har fået taget nye billeder efter genåbningen,
forespørger Frank hos Hass Olsen om en pris for et større antal til indvielsen og
husstandsomdeling.
7.

Genopladelige lamper – Kim

Kim sender link og bestiller derefter
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8.

Opslagstavler hvor? - Kim, John

John og Frank sætter en tavle op i billardlokalet og i salen. I salen placeres opslagstavlen
mellem dørene.
9.

Beplantning bag Hestestalden og hele sydsiden af grunden - Kim, John

Udsættes
10. Diverse orienteringer
a.

Niveaufri adgang - Kim.
Jan Oppermann går i gang tirsdag i næste uge. Kim, John, Frank og Lone
mødes mandag d. 19.4 kl. 10 for at tage fliser op

b.

Rengøring – Jette
Der er fundet en løsning

c.

Opdatering af hjemmesiden - Lone, Kim
Kim spørger Jacob Højgaard vedr. faner mm på hjemmesiden.

d.

Cykelstation – Jette
Jette har talt med Anne Justiniano, som har talt med teknisk forvaltning

e.

Havemøbler – Kim
Er købt.

f.

Børnehjørne – Jette
Hans er gået i gang med at lave podiet.

g.

Værktøjskasse – John
John har doneret en værktøjskasse med værktøj

h.

Retningslinjer for brug af huset, færdige til ophængning? Kim
Frank sender retningslinjer vedr. billard til Kim
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11. Opgavelisten – Jette
Jette har købt 31 vinglas, vi skal købe flere
12. Punkter til næste møde
- Generalforsamling - Alle
- Hylder i skuret - Jette
- Musik i stuen - Jette
- Beplantning ved sydsiden
- Drøftelse af overskydende midler fra Nordea til havemøbler
- Kirsten spørger, om der skal holdes børnebrunch, evt. efter sommerferien
13. Næste møde dato:
Tirsdag d. 11. 5 kl. 10
14. Eventuelt
Netværkskonference om det sociale ansvar 24.8. Frank og Kim deltager sammen med
Kirsten. Frank holder oplæg støttet af Kim.
/Referent Lone Jensen
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