Finnebyens Grundejerforening
Bestyrelsesmøde den 25. april 2018
Til stede:
Charlotte, Søren, Aron, Lars, Jesper – afbud fra Anders og Kirstine
Konstituering:
Formand: Jesper for det næste år. Aron overvejer til 2019
Referent: Aron
Finneposten: Charlotte
Hjemmesiden: Kirstine
Kasserer: Birthe
Kommende aktiviteter og bestyrelsesmøder:
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 6. juni hos Aron kl. 20.00, Bornholmsvej 11.
Årshjul:
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalforsamling – medio marts
Sct. Hans – bål på Vestereng, 23/6
Sommerfest – i 2018 rundfødselsdag, 70 år: 18. august
Æblemosteri – slutningen af oktober
Lanterneoptog og Mortens aften – 2018: 10. november
Julemarked – ikke grundejerforeningen
Vinterfest – 2019: Lørdag d 19/1
Fastelavn – 2019: 3/3 – måske skal grundejerforeningen arrangere det her i 2019.

Sommerfest 2019: 18. august: Fødselsdagsfest
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fadølsanlæg - med meget billig udskænkning
Irish Coffee – Anders?
Kagedyst
Tour de Finneby, målrettet de nye beboere, skal organiseres
Tovtrækning og loppemarked
Kl. 13.00 opsætning
Fælles salat og brød, så folk kun skal medbringe kød til grillen.
Evt. uforpligtende tilmelding på facebook
Et ad hoc John Mogensen-orkester med fællessange (Søren og Jesper tager initiativ)

Charlotte reserverer teltet og kontakter børnehaven.
Sct. Hans
Vi peger på Anders som bål- og grillmester
Lars køber kvalitetspølser og nogle mere ordinære
Båltale?
Punkt til næste bestyrelsesmøde

Finneposten:
Næste udgave udkommer snarest. Oplysninger fra generalforsamling, konstituering og datoer for Sct. Hans
og Fødselsdagsfesten.
Hjemmesiden:
Aron kommer med udkast til logo med farver til næste bestyrelsesmøde.
Der forelå udkast fra Charlotte til opbygningen af en ny hjemmeside. Vi vedtog at den nye hjemmeside skal
udformes i overensstemmelse hermed.
Kjeld vil gerne hjælpe med hjemmesiden, mest det tekniske, struktur og opsætning. Kirstine er webmaster
og står for ajourføring mm. Lars og Kirstine taler med Kjeld.
Vedtægter:
De vedtægter, som findes på hjemmesiden er fra 2003. I 2013 vedtog generalforsamlingen en række
ændringer. Disse er ikke sammenskrevet med vedtægterne fra 2003. Så indtil nu findes ikke en samlet
udgave af de gældende vedtægter.
Lars har til mødet sammenskrevet de to udgaver, så det svarer til de vedtægter, som blev vedtaget i 2013
og således, at gældende vedtægter nu kan lægges på hjemmesiden.
Punktet blev taget til efterretning.
Evt.:
Jesper forsøger med en opsamling af grundejerforeningens grej – mail til bestyrelsen, Marianne og Thomas.
Vi mangler medlemmer. Vi beder Birthe om en liste over medlemmerne (Jesper kontakter Birthe også vedr.
den kommende Finnepost). Punkt til næste bestyrelsesmøde.

