Møde:

Styrelsesmøde

REFERAT

Dato:

7. september 2017

Mødeleder

Søren Schulz Poulsen

Deltagere:

Søren Schulz Poulsen, Kjeld Berthold Krabsen, Jette Kjøge Olsen, Signe GammeltoftPedersen, Boas Eirikson, Erik Brofelde, Emilie Bottke, Laura Rahbek, Jeanette Pilt Ulriksen, Johanne, Julia Buur.

Tid:

19:30

Afbud:

Referent:
Erik
Punkt 1
Emne:

Valg af referent og godkendelse af dagsorden

Referat:

Erik tager referat.

Punkt 2
Emne:

Opsamling fra sidste møde

Referat:
Punkt 3
Emne

Kommende opgaver

Arbejdsdag
Vestermølle
Nytårskur
Kulturaften
Referat:

AD1: Der skal invitation ud til forældrene. Tingdalhytten ligger hos Lis og hendes mand
samt Allan. Der kunne godt være et hold som gør klar ved Tingdalhytten. Allan skal kontaktes vedrørende Tingdalhytten.
Andre opgaver:
 Sjak til Tingdal og fjerne bro (Lis, Allan)










Sjak på bålpladsen. Fjerne ukrudt, lægge jord på, rive og så græs (Mogens, Jette)
Sjak til containerpladsen efter jord og afleverer skrald (Signe)
Sjak der sorterer reol med værktøj
Sjak der sorterer/ smider ud i reolrække 2-3 (rengøring mm) (Anita)
Sjak der sorterer/smider ud i reolrække 4-5 (økser/save) (Søren)
Sjak der sorterer/smider ud i reolrække 6 og endevæg (Mathias)
Sjak der gør hovedrent i køkkenet (Laura og Emilie)
Sjak der er snackhold (Laura og Emilie)

Vi laver invitation i aften og Kjeld sørger for udsendelse inden han tager på ferie. Tidsrummet bliver fra 09.00 – 13.00.
Ekstra opgaver:
 Dymo på hylder neden under.
 Køkkentelt sættes op.
 Oprydning på hylder og skabe øverst.
 Tjek af tusher.
 Lakering af trapper.
 Efterspænding af stole.
 Rengøring af faner.
 Støvsugning af stole.
AD2: FOF flytter ind på Vestermølle i overetagen på sydlængen. Der er overvejelser om
lukning af vejen gennem gården. Julemarked den 9-10. december.
AD3: Nytårskuren finder sted den 20. eller 27. januar.
AD4: Der er kulturaften den 15. september fra 16.00 – 21:
Punkt 4
Emne:

Nyt fra GL og lederne

Referat:

Der er udfordring med FamilieSPEJD. Nu fortsætter Gitte så det fortsætter som før.
Mikro har fået 3 nye ledere, mænd. Mini går som det plejer. Junior går stabilt. Troppen
bliver rigtig stor efter oprykningen mens klanen forbliver uændret. Laura, Emilie, Jeanette og Johanne deltager på korpsrådsmøde.

Punkt 5
Emne:

Planlægning af kommende arrangementer.

Referat:

Se ovenfor.

Punkt 6
Emne:

Nyt fra division og korps

Referat:
Punkt 7
Emne:

Økonomi

Referat:

Der er sendt regnskab ud. SL 2017 vurderes at give et underskud på 14.563,37. Det
kan ændres lidt i forhold til kommune tilskuddet. Generelt ser regnskabet godt ud. Det
ser ud til at ende ud med et overskud. Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en trailer
med ruf.

Punkt 8
Emne:

Evt.

Referat:

Næste møde 2. november – 25. januar 2018

