Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag d. 11. januar 2012 kl. 19:30
Deltagere: Lars, Preben, Kirsten, Michaels B., Åge, Niels, Tanja og Michael M.
Afbud fra Karin, mens Nick kiggede forbi, på vej til bestyrelsesmøde i
Forsamlingshuset.

1. Godkendelse af endelig dagsorden
a. Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde. (indtil videre er ingen bemærkninger eller
indvendinger fremsendt)
a. Bortset fra en korrektion af årstallet var der ingen bemærkninger til referatet
3. Meddelelser fra formanden og kassereren.
a. Kirsten H. har aftalt Vandværksbesøg d. 12 . maj kl. 13. Artikel om vandværket til
Tingstedet med praktiske oplysninger. Endelig tilmelding senere.
b. Kirsten er inviteret til Agenda 21‐møde, samt til møde vedr. affaldsprojekt i 2013.
Skal deltage i ”Paraplymødet”
c. Lars kunne meddele, at der endnu ikke foreligger et endeligt regnskab for
Hedelandsfestivalen 2011, men et overslag var, at der var et overskud på 3100 kr.
d. Lars havde også betalt Tingstedet 3600 kr. for et års annoncer i bladet.
4. Evaluering af julearrangementet
a. Kirsten syntes arrangementet havde været en stor succes med en god stemning og
overskud på julestuen på skolen. Det var en fordel, at arrangementet kunne
afholdes i aulaen. Hun syntes også at Tanjas substitutter havde klaret opgaven
fornemt
b. Michael B. var enig i, at julestuen på skolen havde været udbytterigt og vellykket og
derved havde bevist sin berettigelse
c. Kirsten fortalte at spisning og underholdning i Forsamlingshuset havde givet
underskud, bl.a. fordi prisen for mad var lav og der jo også skulle betales for
musikken og klovneunderholdningen.
d. Preben foreslog at man fremover også annoncerer i børnehaven
e. Regnskabstallene tilføjes, når Lars har sendt dem til Niels.
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f. Michael M. påpegede, at det havde været en rigtig god klovneunderholdning – for
både børn og voksne, og absolut pengene værd.
g. Michael B. understregede, at det er vigtigt at holde fast i forbindelsen mellem
julestuen på skolen og den efterfølgende juletræstænding, når der skal diskuteres
datoer på Paraplymødet.
h. Forsamlingshuset blev bestilt til lørdag d. 1. december 2012
5. Fastelavnsarrangement?
a. Arrangementet er planlagt sammen med Forsamlingshuset til d. 19. februar kl. 11.
Michael M. har lavet en indbydelse, der skal deles ud senest onsdag d. 1. februar.
Sponsorer til præmiegaver efterlyses. Tanja ved mere om mulighederne i
weekenden og spørgsmålet tages op i planlægningsudvalget. Det blev foreslået at
lade SFO’erne male tønderne.
6. Generalforsamling – indledende planlægning.
a. Forsamlingshuset er bestilt til fredag d. 13. april og grydelauget spørges m.h.t.
bespisning. Michael M. sørger for at indkaldelsen kommer med i næste nummer af
Tingstedet – og i Tingstedets kalender. Spørgsmålet om evt. underholdning i
forbindelse med spisningen overvejes til næste møde.
b. Tanja og Lars meddelte, at de ikke kan deltage i generalforsamlingen
c. Lars påpegede at vi bør tage punkterne fra sidste års generalforsamling op til
drøftelse, således at vi forholder os til forslagene og kan meddele forsamlingen at vi
har behandlet emnerne/forslagene. Niels husker det til dagsordenen.
7. Eventuelt.
a. Aage understregede at det er vigtigt at vores arrangementer kommer med i
Tingstedets kalender. For indeværende år drejer det sig indtil videre om: Fastelavn,
Generalforsamling, Vandværksbesøg, St Hans aften og Juletræstænding
b. Michael M. kunne meddele at Johannes vil indkalde til møde vedr. solpaneler.

Mødet slut kl. 21:15
m.v.h. og godt nytår
Niels
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