Bestyrelsesmøde i Finnebyens Grundejerforening den 8. marts 2018
Birthe oplyser, at banken (Sparekassen Kronjylland) fremover forsikrer mod hacking af vores
bankkonto. Så den gamle forsikring er opsagt.
Generalforsamling torsdag den 15. marts 2018 kl. 18.30:
Bestyrelsen mødes kl. 18.00
Punkter til dagsorden:
•

Valg af ordstyrer

Jens har sagt ok til at være ordstyrer. Han vil gerne have vedtægter, dokumentation for
indkaldelse og dagsorden. Det tager formanden sig af
•

Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.

Punkter fra drøftelsen på mødet:
o

Se nærmere i regnskabet for arrangementer.

o

Mange huse har skiftet ejere.

o

Medlemstal for 2017: 77.

o

Teltet.

o

Sct. Hans gik godt.

o

Hyggelig sommerfest – dårligt vejr. Der var en flok, der kom sent hjem. Nyt tov, men
ingen tovtrækning. Det nye telt blev indviet. Vi fik lavet en video af opsætningen, så nye
brugere kan se hvordan.

o

Æblemost: ingen fremmødte!

o

Mortensaften: God mad og mange glade spisende. Der var meget sovs, men alligevel ikke
nok. Sovsekokken konkluderede, at den havde været for god.

o

Privat julemarked.

o

Børnediskoteket forsvandt.

o

Vinterfest: Godt der ikke mødte flere frem, for vi kunne ikke være flere. Rigtig god
stemning. Flere af de nye deltog. Det virkede udmærket med fredag aften, men så
slutter det nok lidt tidligere. Ingen pølser – de er givet til hjemløse, da vi ikke havde
plads i fryseren.

Gerne oplæg med billeder via power point.
Investeringer: Telt og kuffert.
Spørg forsamlingen om evt. nye ideer. Luft en spiseordning. Kom endelig med initiativer,
bestyrelsen støtter gerne op – også økonomisk.
• Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges
Birthe fremlægger regnskabet
• Kontingent fastsættes
Uforandret

• Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
Thomas taler med ordstyreren ud fra referat fra januar 2018.
o Anders periode udløber. Han genopstiller
o Marianne og Thomas periode udløber. De genopstiller ikke
o Følgende er ikke på valg: Kirstine og Jesper
o Suppleanter på valg: Charlotte og Lars
o Revisor på valg: Knud Dahl
• Evt. forslag
Ingen

Vi plejer at bestille godt 100 stk. smørrebrød. Vi bestiller 120 stk. i år! Birthe bestiller.
Tre kasser øl (Marianne køber plus engangsglas).
Vi har aftalt, at vi går rundt og laver reklame for generalforsamlingen.
Kirstine skriver på facebook.
Finnebyprisen: Til Birthe - for at hjælpe bestyrelsen med at være kasserer og inkassator.
Vi skal huske at lægge de seneste vedtægter på hjemmesiden. Dem der er der nu er fra 2003.
Marianne sendte seneste udgave rundt

Referent: Jesper

