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Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

Siden sidst:  

Ungdomsfester i forsamlingshuset 

Githa har kontaktet Rise Cato Thomsen mhp. et møde med intro til, hvordan samarbejdet omkring 

forsamlingshuset fungerer og mhp. dialog om samarbejdet. Afventer. 

Farten i Finnebyen 

Peter er i kontakt med børnehaven, men afventer et ledelsesskifte, hvorefter sagen tages op igen. 

Drift af hjemmesiden 

Aron mangler at tage kontakt til Kjeld. Kommer. 

Rullestillads 

Anders har kontakt til en sælger via Den Blå Avis og har fået et godt tilbud.  

Beslutning: Vi godkender køb af rullestillads. Anders køber ind. 

Regler for udlån:  

Beslutning - 100 kr /dag, maks. tre løbende dage. Fra kl. 800 om morgenen. I udgangspunktet skal 

rullestilladset tilbage til Poul Kragelund. Kun for medlemmer. 

Anders ser på kalender og bookingmuligheder, så stilladset kan anvendes fra sommerferien (1.juli 2019). 

Anders laver opslag på Facebook og vejledning på hjemmesiden (evt. YouTube-video). 

Grejbank 

Anders er i kontakt med Kirstine mhp. overdragelse af teltudlejningskalender. 

Skilt om blind vej 

Mathilde har haft kontakt til kommunen og afventer svar vedr. om der kan skiltes tydeligere, at indkørslen 

til Store Finneby er blind vej. 

Fremtidige arrangementer: 

Hvilke nye arrangementer kan/skal tilføjes årshjulet? 

Forslag:  

1. Cykeltur til Brabrandsøen 7. september. Cykelklargøring fra kl. 10-11, derefter mødes vi ved 

Brabrandsøen – nærmere om stedet senere. Madpakker medbringes. Evt. kan vi invitere den rullende 

cykelsmed mhp. at alle kan få efterset og smurt deres cykler. Der hentes to trailere, som kan rumme 

børnecykler og andres, som ikke kan/vil køre til bestemmelsesstedet, men gerne på turen. 

Anders kontakter ”Easy-bike – Det rullende cykelværksted” for, om han vil komme og gøre reklame på 

dagen. 

Githa laver et opslag/begivenhed på Facebook, som opfriskes i relation til sommerfesten. 

2. Havevandring 



Githa laver et opslag på Facebook om der er nogen, der er interesseret eller vil være med til at 

arrangere. 

 

Generelt skal opslaget omhandle om der er ideer og nævnes tidligere bustur til Fanø og Givskud. 

Teksten sendes efterfølgende til Mathilde mhp. Finneposten. 

Finneposten: 

Udsendelse af Finnepost for Maj måned. 

Aron snakker med Mathilde.  

Planlægning af næste udsendelse 

Op til sommerfesten – midt i uge 32. – Emner: Sommerfest og cykeltur og stillads. 

Planlægning af Sct. Hans: 

Indkøb - Hvem står for det og hvad skal købes ind 

Booking af shelter mv. 

Anders har booket shelter og tager grill med derover. Peter, Aron og Anders arrangerer sammen.  

Der står nogle drikkevarer hos Søren, som placerer dem, så de kan blive afhentet af Anders og co. på dagen. 

Arrangementet starter med mødetid kl. 19 som beskrevet i opslaget. Githa opdaterer opslaget. 

Githa laver snobrødsdej og opfordrer til, at man tager en pind med til snobrød. Sang synges i bæredygtig 

stil fra mobiltelefon – (sang lægges på begivenheden på Facebook og på Finnebyens hjemmeside). 

Planlægning af sommerfest 

Githa laver begivenhed på Facebook. 

Afklaring af kasserer og revisor: 

Priser på foreningskonto 

Peter har undersøgt hos Danske Bank: 75kr/kvartal med tilknyttet Dankort u/beregning, netbank. Mangler 

at undersøge vedr. fuldmagt mv. Spørgsmålet er, om det koster penge at lade fuldmagt gå fra en 

bestyrelse/kasserer til en anden, hvilket kunne fordyre løsningen. Peter checker yderligere op, da det er 

svært at gennemskue mange siders vilkår. 

Merkur Bank er undersøgt mhp. foreningskonto, men da man skal være medlem af banken for at oprette, 

er den fravalgt. 

Hvem skal fremadrettet være kasserer 

Birthe kontaktes, når vi har besluttet, hvilken bank, vi bruger. 

Hvem er fremadrettet revisor 

Thomas Jæger, Åkirkebyvej tager imod posten som revisor i denne bestyrelsesperiode. 

Medlemsstatus: 

Nye tilflyttere 

Aron besøger Svanekevej 3 og 5 samt Neksøvej 7 og Åkirkebyvej 10, Due Odde 6  mhp. velkomstpakke.  



Evt: 

Referatet lægges fremover – udover på hjemmesiden – op på Facebook også. Githa sender referat til Aron, 

efter en uge lægger Aron på hjemmeside og Githa lægger på Facebook, hvis der ingen rettelser er. 

Bestyrelse@finnebyen.dk – skal opdateres og listen over dem, som har adgang skal revideres. Aron 

kontakter Kjeld mhp. dette. 

Næste møde i bestyrelsen 

5. august kl. 10 hos Anders, Gudhjemsvej 12. 

Adresser og tlf. numre 

Aron beder Kjeld om at slette telefonnumre mv. fra hjemmesiden. Alle sender deres kontaktoplysninger til 

Peter, som laver en kontaktliste til Dropbox. Navn, mail, telefonnummer og adresse. 


