Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2009 i forsamlingshuset
Afbud fra Jytte, Kirsten og Else.
Claus havde en dejlig frisk lagkage og honningsnitter med.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Meddelelser
Orientering fra udvalgene
Eventuelt

Ad 1:
Referatet blev godkendt med enkelte korrektioner (datoer omkring
fællesarrangementer vedr. jul).
Ad 2:
Ingen meddelelser.
Ad 3:
Jens har haft kontakt med kommunen, vedr. diverse "løse ender" som vi
tidligere har haft på dagsordenen: Byporten ved Reerslev Nord er etableret.
Ind- og udkørsel fra Solvang: Udsyn er bedre, nu hvor læskuret er fjernet.
Det blev drøftet om kommunens vejbump er for hårde - det skal den nye
bestyrelse måske arbejde videre med? Tingstedvejs brønde bliver efterset og
huller m.v. udbedres. Luftledninger langs Tingstedvej graves ned. Det blev
nævnt at det ville være ønskeligt om de nye lysmaster placeres ved de
nuværende trafikchikaner. Dette vil Michael M. tage med til næste
trafiksikkerhedsudvalgsmøde, hvor han vil drøfte det med vejchef Lars Koch.
De kommunale fællesforeninger og laug indkalder til fælles møde den 13.
maj d.å., med emner som trafik, miljø, natur og ny kommunalplan. Af
hensyn til dette flytter vi næste bestyrelsesmøde (som var planlagt til denne
dato) til mandag den 11. maj kl. 18.30. (Ja, kl. 18.30, da der jo ved det
første møde med den nyvalgte bestyrelse er tradition for at spise sammen
med de afgående medlemmer).
Michael B.C. fortalte om sine resultater med at koordinere med de øvrige
foreninger m.v. Heksen til Sct. Hans bliver lavet af Fritidsklubben. Datoen
for sommerfesten er fastsat til lørdag den 15. august, og der bliver højst
tænkeligt et arrangement i forsamlingshuset om aftenen den 14. august. Det
er lykkedes at blive enige om at sammenlægge laugets juletræstænding og
skolens, fritidsklubbens og idrætsklubbens julestue, således at
arrangementet afholdes lørdag den 28. november. Der bliver julestue først,
og derefter juletræstænding med efterfølgende spisning. Michael M.
kontakter Nisseorkestret. Tidspunkt for julestue er ikke fastlagt, men for at
holde folk på stedet, bliver træets tænding sat til kl. 16.30 med spisning kl.
17.30. Med hensyn til Projekt Ren By oplyste Michael B.C. at skolen
udarbejder sin egen opfordring til forældre og børn om at bakke op om
arrangementet.

Ulla fortalte at regnskabet er revideret og klar til forelæggelse for
generalforsamlingen. Hun oplyste endvidere at fire nye har betalt
kontingent. Der er ikke - på nuværende tidspunkt - særlig mange
tilmeldinger til generalforsamlingen, men vi enedes om at få printet 50 eks.
af regnskabet til omdeling, samt giver besked til Caféudvalget om hvor
mange de skal forvente til spisning. Den lave tilmelding gav anledning til en
drøftelse af om det er hensigtsmæssigt at lægge generalforsamlingen så tæt
på påsken. Til dirigent ved generalforsamlingen enedes vi om at Ulla skulle
prøve at høre Åge om han vil. Ang. stemmesedler - i tilfælde af skriftlig
afstemning om diverse punkter - enedes vi om at Ulla tager en blok med. Det
blev vedtaget at undertegnede tager referat ved generalforsamlingen.
Vi talte om hvorvidt nye interesserede til bestyrelsen havde givet sig til
kende. Ingen vidste noget umiddelbart.
Jens oplyste at han havde hørt fra menighedsrådet vedr. det fælles
sangarrangement i efteråret, og vi enedes om at tilslutte os opfordringen
med fordeling af opgaver og økonomi som tidligere.
Vedr. generalforsamlingen enedes vi om at mødes kl. 17.00 til opstilling af
borde, kaffebrygning m.v. Ulla, Michael M. og Dan kommer.
Ulla tjekker med Caféudvalget om de laver dessert, ellers skal vi måske stå
for noget kage. Øl, vand og vin er på plads.
René fortalte at kommunen måske vil give flere penge til
skovrejsningsudvalget, hvilket naturligvis vil give flere muligheder for at
komme videre med arbejdet.
Ad 4:
Michael M. nævnte nogle problemer vedr. vejvedligeholdelse i Solvang. Det er
ikke noget vi umiddelbart kan tage stilling til, men vi opfordrede Michael M.
til at følge op på det, og hvis det fortsætter, skal vi måske se på det igen.
Michael B.C. foreslår at vi opretter en e-mail base, hvorfra vi kan udsende
informationer, indbydelser m.v. Dette tages op som et punkt på næste møde.
Mødet sluttet kl. 21.00
Ref.: Dan

