Referat af bestyrelsesmøde 6. maj 2008

Til stede var:
Jens, Ulla, Dan, Michael M., Michael B. C., Kirsten, Else, René.
1.
De afgående bestyrelsesmedlemmer var indbudt til spisning før mødet.
Efter middagen, som var rester fra generalforsamlingen, takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer af,
og afleverede diverse effekter. Bl.a. afleverede Mogens en del billeder og brochurer m.v., samt nøglen til
vandtrappen.
Det blev aftalt at Mogens ville give en guidet rundtur i lokalområdet den 27. maj, og det blev vedtaget
at familiemedlemmer (herunder nyfødte prinsesser) kunne deltage i denne. Vi mødes ved
forsamlingshuset kl. 19.30.
2.
Referatet blev læst op af René, og det blev godkendt med få tilføjelser.
Der blev drøftet lidt om omlægning af busdriften. Ringbus indføres. Trafikchikanerne blev også lige
vendt en ekstra gang, men vi blev enige om at holde os til dagsordenen.
3.
Referatet var først ikke tilstedeværende, men det blev fundet og oplæst af René, og godkendt.
Forslag om at annoncere for lauget rundt omkring blev fremført, men vi blev enige om at holde os til
dagsordenen.
4.
Formand: Jens
Næstformand: Michael B. C.
Sekretær: Dan
Kasserer: Ulla
Byggeudvalg: Nedlagt. Omdøbt til Byplan & Trafikudvalg.
Der blev vedtaget fem arbejdsgrupper/udvalg, med deltagelse af flg. medlemmer:
Presse & kommunikation: Michael M., Dan
Byplan & Trafik: Claus, Jytte, Michael B. C., Kirsten, René
Agenda 21: Jens
Skovrejsning: René
Aktiviteter & arrangementer: Else, Jens
5.
Der blev på generalforsamlingen stillet forslag om at vi skulle ændre vedtægterne således, at ordet
”revisor” blev udskiftet med ”bilagskontrollant” og ordet ”revisorsuppleant” skulle ændres til
”bilagskontrollantsuppleant”. Dette for at justere vedtægterne i forhold til moderne retsbevidsthed.
Jesper mente dog på generalforsamlingen at det kunne klares med et tillæg til vedtægterne, hvor
begreberne præciseres, og bestyrelsen vedtog at afvente nærmere fra Jesper.

6.
Det blev vedtaget at møderne afholdes den anden onsdag i hver måned, undtaget juli og december.
Møderne afholdes i forsamlingshuset kl. 19.30.
Kagebageliste er vedhæftet.
7.
Jens sørger for kvas og halm til bålet.
Jens kontakter Jan Jensen for at høre om han vil være båltaler.
8.
Fredag 9. maj blev natursti fra Solhøj Fælled til Ishøj Strand åbnet af miljøministeren. Dette som et led i
skovrejsningsprojektet.
Det blev her fra forskellig side meddelt at man havde modtaget kvittering for henvendelse vedr.
vejbesigtigelse, men vi blev enige om at følge dagsordenen.
9.
En vedtægtsændring vedr. enkeltmedlemmers længere valgperiode blev drøftet. Her blev specielt
fokuseret på kassereren.
Der blev oplyst om et samarbejde mellem forsamlingshuset og Fru Jensen/Bruno ”Elvis” Jensen.
Oplysninger vedr. dette findes på hjemmesiden.
Lauget samarbejder med flere andre foreninger. Dette kan evt. give flere medlemmer i lauget.
Lauget har en politisk vægt i forhold til byråd m.v.
Ordet ”lauget” lyder gammeldags, og måske er nogle af de arrangementer lauget står for i for høj grad
rettet mod de lidt ældre medborgere. Der var stemning for at lave arrangementer i laugets regi, rettet
mod yngre målgrupper – et forslag var at lave byrundtur med Mogens, med de nye tilflyttere.
Der blev foreslået nærmere kontakt til ”Forældregruppen”.
Det blev konstateret at ordet ”Lauget” trods alt ”klinger godt” og at det har – ikke mindst – en
funktion som paraplyorganisation.
Chikanerne på Tingvej blev ”naturligvis” også omtalt. Der var for imod: Mangler noget refleks, dette
bliver måske bedre med den nye vejbelysning. Kan måske stille cyklister lidt ringere i forhold til bilister
(som ikke har en reel afgrænsning mod disse).
Mødet sluttet i god ro og orden.
Ref.: Dan

