Referat af bestyrelsesmøde i BIS’koppen tirsdag den 11. maj 2021 kl. 10:00
Til stede: Jette, Lone Frank John, Kim, Yngve
Fraværende: Thomas

1.

Godkendelse af referat fra sidst – Alle

Godkendt. Kim sender et link til referatet til Jakob Borello

2.

Økonomi – Kim

Intet nyt siden sidst.

3.

Generalforsamling – Alle

Afholdes 20. juni 2021 kl. 11. Kim indkalder rettidigt. Retningslinjer for brug af huset fremlægges.

4.

Hylder i skuret – Jette

Kim aftaler med John og Frank, hvornår hylderne hentes og sættes op.

5.

De gamle plastikhavestole, hvad gør vi med dem? – Alle

Jette informerer Bytinget om, at stolene sættes i Knuds lade, og at de kan bruge dem ved behov.

6.

Vi har fået §18 midler fra kommunen – Kim

Vi har fået alle de penge, vi søgte om. Kim har kontaktet Oticon vedr. tilbud på et teleslyngeanlæg,
der kan forbindes med projektoren, kommer til at koste 40-45.000 kr. han afventer det endelige
tilbud. Kim kontakter menighedsrådet vedr. tilskud. Dart: Kim undersøger priser og udstyr.

7.

Drøftelse af overskydende midler fra Nordea Fonden – Kim

Efter køb af havestole er der ca. 8000 tilbage. Jette og Lone køber hynder. Foldetelt, Frank, John og
Yngve tjekker de telte, der ligger i skuret.
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8.

Plantebyttedag hvornår? – Alle

Jette spørger Rose-Mary Henriksen, hvornår det passer hende at afholde arrangementet.

9.

Kirsten Lichtenberg har forespurgt om børnefamilie brunch, evt. efter sommerferien?

Lone melder tilbage til Kirsten, at bestyrelsen ikke vil stå for det, men at hun er i velkommen til at
tage initiativ til det. Voksne deltagere skal naturligvis være medlemmer.

10.

Mødet med cafeværterne – Lone

Tilfredshed med mødet. Der var fint fremmøde og en positiv stemning.

11.

Diverse orienteringer
a.

Beplantning på sydsiden
Kim har aftalt med Rose Mary, at hun kommer med et forslag.

b.

Havestolene er tyverimærket – Kim

c.

Plantekummerne
Plantekummerne: Jette er ved at undersøge hvilke planter, der kan bruges.
Vi køber 3-4 store betonkummer til erstatning for trækummerne, Kim og John henter
dem.

12.

Opgavelisten – Jette

13.

Punkter til næste møde
- Indvielse - dato

14.

Næste møde dato:

Tirsdag d. 8. juni kl. 10
15.

Eventuelt

Musikarrangementer: 4 lørdage i sommer. Vi diskuterede salg af øl, det blev besluttet kun at sælge
ikke alkoholiske drikkevarer.

/Referent Lone Jensen
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