Referat fra LL bestyrelsesmøde 9.3.2011
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat
Meddelelser
Orientering fra udvalgene
Evaluering af Fastelavn – tilmeldingsprocedure, indkøb, fordeling af arbejde m.v.
Kommende arrangementer:
Generalforsamling med vedtægtsændringer m.v.
Grill aften
Sankt Hans
6. Evt.
Følgende havde meldt fra til møde – Dan, Karin, Nick
ad. 1.

Referatet blev godkendt med rettelser (datoer)

ad. 2.

Michael BC meddelte, at han skulle gå tidligt.

ad 3.

Michael M orienterede om kontingenttilslutning på PBS
næsten 100 har indbetalt. Der er nu også mulighed for
via hjemmesiden at tilmelde sig til fremtidig opkrævning
via PBS.
Michael BC orienterede om, at der har været afholdt et paraplymøde for
alle byens foreninger, hvor næste års arrangementer blev aftalt og kalendere
koordineret. Landsbylauget deltager sammen med idrætsforening og forældreforeningen i arrangement i Hedeland den 20.8. i lighed med 2010.
Det er aftalt, at der sker en ligelig fordeling af økonomi mellem de tre foreninger,
både i tilfælde af overskud, som underskud på de aktiviteter foreningerne står for.
Selve musikarrangementet kører med egen økonomi og styres af Klubben. I
2010 stillede Høje Taastrup Kommune en garantisum. Idrætsforeningen havde
på arrangementet et underskud i 2010. Det er aftalt mellem foreningerne, at
det overskud fra det fælles julearrangement dækker dette underskud på kr. 1459,56.
Overskud fra julearrangement bestyres af Landsbylauget og er således en del at
dennes beholdninger.
Paraplymøderne finder sted i skolekøkkenet og der spises lidt sammen inden mødet.
I 2010 betalte Forældreforeningen for dette traktement, og der blev aftalt, at omkostningerne skal gå på tur mellem de 3 foreninger. Michael BC forespurgte derfor, om
Landsbylauget ville bevilge udlægget i 2011 refunderet, hvilket der var tilslutning til.
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Michael M kunne berette, at kommunen har været ude at se på forholdene, der hvor
vi har anbefalet, at det manglende busskur sættes op. De vil gerne undersøge det
yderligere, men mener, at det kan være på plads i løbet af meget kort tid. Beboerne
bag busskuret skulle også gerne være indforstået med placeringen.
Ulla C. fremlagde det færdige regnskab for 2010. Det blev anmodet om at
forklaringen vedrørende julestuearrangementerne og det deraf skyldige beløb,
blev omformuleret i det endelige regnskab, ellers var der ingen bemærkninger.
Delregnskaber for generalforsamling, juletræstænding og julestue blev ligeledes
fremlagt.
ad. 4

Fastelavnsarrangementet var en stor succes med 120 tilmeldte. Der var enighed om
at det var kedeligt, at det havde været nødvendigt at sige nej til en del tilmeldinger
til sidst. Michael BC ønskede arrangementet for alle i landsbyen og det må næste år
drøftes, hvordan det kan lade sig gøre (evt. med 2 hold) eller et udendørs arrangement.
Ulla C. gjorde opmærksom på, at arrangementet sker i samarbejde med
Forsamlingshuset, så hvis der skal laves om på konceptet, må også de tages i ed.
Årets arrangement gav et overskud, som fordeles ligeligt mellem Landsbylaug og
Forsamlingshus.

ad 5.

Kommende arrangementer:
Generalforsamling – flyers deles ud i uge 13. Arrangementet er desuden på
hjemmeside. Aftale med Dirty Dogs og SFO skulle være på plads. Detaljeret
planlægning på møde i april.
Grill-aften - sokkelmaling ved gadekær skal være den 29.5. – planlægning overlades
til ny bestyrelse.
Sankt Hans i Lergraven - planlægning overlades til ny bestyrelse.

ad 6.

Det foreslås, at ny bestyrelse drøfter principperne for Landsbylauget.
Det foreslås, at nogen påtages sig at samle Landsbylaugets historik
gennem tiden.

Referent UC
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