Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 23. marts 2021 kl. 10:00

1.

Godkendelse af referat fra sidst – Alle

Godkendt
2.

Økonomi – Kim

136 har pr. d.d. betalt for medlemskab. Der udsendes ”husker” i april. Økonomien er ok.
3.

Forslag til folder er udsendt, bemærkninger? - Lone, Frank, Jette

Drøftet. Lone sender brochure til Frank, som kontakter Lykke mhp. fotos og layout. Kim
sørger for trykning.
4.

Indvielse af BIS’koppen, forslag udsendt - Lone, Frank, Jette

Frank, John, Jette og Lone kommer med et konkret forslag, skal være færdig til mødet i
april.
5.

Overordnede retningslinjer for brug af BIS`koppen – Kim

Udkast drøftet. Kim retter forslaget til og lægger det på hjemmesiden.
6.

Billard

Lone sender rettelser til Frank og John, der sender de færdige retningslinjer for brug af
billard til Kim, der vedhæfter dem til som bilag til de overordnede retningslinjer for brug af
BIS`koppen
7.

Generalforsamling

Beslutning udsættes til næste møde
8.

Indkøb af havestole.

Kim har sendt et link til stole fra Bilka. Andre forslag til stole? Jette og Kim kigger på
stolene i Bilka
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9.

Genopladelige lys til bordene.

Kim har sendt link til lamper. Kim bestiller 16 stk.
10. Diverse orienteringer

a.

Etablering af niveaufri adgang – Kim

Kim kontakter Jan Oppermann, der sætter arbejdet i gang.
b.

Rengøring – Jette

Udsættes til næste gang.
c.

Opdatering af hjemmesiden? – Kim

Kim og Lone ser på det
d.

Reol til brochurer.

Jette har lavet en fin reol til gangen.
11. Opgavelisten

Gennemgået
12. Næste møde 13.4.2021 kl. 10

-

Generalforsamling
Åbning af Caféen
Indvielse
Møde med cafévagter
Hylder i skuret
Rengøring
Plantning bag Hestestalden og langs med Bis´koppens sydside
Musik i stuen

13. Eventuelt

Vi diskuterede åbning af cafeen. Vi holder et møde i april, når vi kender betingelserne for
udendørs servering.

/Referent Lone Jensen
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