Bestyrelsesmøde 4. januar 2018
Tilstede: Thomas, Anders, Marianne, Kirstine, Lars og Jesper
Generalforsamling:
Torsdag den 15. marts kl. 18.30
Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 8. marts.
Bestyrelsesmøde den 8. marts kl. 19 hos Thomas. Her forbereder vi generalforsamlingen. Thomas sørger for
mad og vinsmagning :-)
Lars kontakter Birthe, som inviteres til bestyrelsesmødet.
Kun 2018-medlemmer kan stemme til generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen (ifølge 2003-vedtægterne)
Dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af dirigent.
• Beretning om foreningens tilstand og virksomhed.
• Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses besvarelser fremlægges.
• Kontingent fastsættes.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter.
• Evt. forslag.
Ved indkaldelsen meddeler vi hvem der er på valg, og hvem der genopstiller:
• Anders periode udløber. Han genopstiller
• Marianne og Thomas periode udløber. De genopstiller ikke
• Følgende er ikke på valg: Kirstine og Jesper
• Suppleanter på valg: Charlotte og Lars
• Revisor på valg: Knud Dahl
• Revisorsuppleant på valg: Henrik Andersen
Vi forsøger at overbevise nye Finnebyboere om at stille op
Forslag til ordstyrer: Finn – eller Kjeld. (Lars spørger)
Thomas booker forsamlingshuset (som skulle være ledigt)
Marianne har projektoren.
Finnepost og hjemmeside:
Kirstine skriver Finneposten inden vinterfesten – med oplysninger om generalforsamlingen
Der er stadig mange mangler på siden. Kirstine kontakter Charlotte for at få status for Pims arbejde med at
forenkle opsætningen.
Andres sørger for en dropboks hvor vi samler gældende vedtægter, referater, bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger, Finneposter mv. Herfra lægges det på hjemmesiden.

Vinterfest:
Den 20. januar kl. 18.00 – vi spiser 18.30.
Kirstine lægger datoen ud på Facebook.
Finneposten udkommer ca. 1 uge inden festen.
Fælles buffet med medbragt mad.
Medbring selv drikkevarer!
Medbring selv tallerkener, bestik og glas.
Marianne laver en lille børnebod med sodavand og chips.
Natmad ved bestyrelsen
Gratis adgang
Live musik: Thomas spørger Kristian. Alternativt spørger Anders, Jakob Buchannan – vi kan betale op til
5.000 kr.
Jesper tager initiativ til folkedans
For børnene: Film – Anders sætter op
Vandrepokalen: Der opfordres til at opstille kandidater til festen. Bestyrelsen udpeger vinderen, som
offentliggøres ved generalforsamlingen.
Natmad: Gode pølser med brød. Anders tager initiativ. Evt. bruger vi Thomas gasgrill.
Opstilling kl. 16: Jesper, Lars, Kirstine og Marianne
Bagstoppere og natmad: Anders og Thomas
Oprydning: Kl. 10, søndag med kaffe. Vi betaler os fra gulvvask og grundig rengøring. Vi skal alene rydde op
og feje. Husk at vi samler det, der er glemt og skriver om det på Facebook.
Duge, servietter og lys: Jesper tjekker om han har restlageret og supplerer op.
Lars køber: Kaffe, mælk, kaffekopper, håndklæder, klude, viskestykker og toiletpapir – så vi har til flere
gange – gerne i en rullekuffert.
Fastelavn:
V1 sponsorerer gerne en fastelavnsfest for børnene, hvis der er nogen, der vil tage initiativet. Den 18/2.
Vi sponsorer også gerne andre initiativer for medlemmerne – bingo mv.
Til den kommende bestyrelse:
Grejbank
Hjemmesiden
Referent: Jesper

