Finnebyens Grundejerforening Bestyrelsesmøde den 6. juni 2018
Til stede: Charlotte, Søren, Aron (referant), Lars, Jesper, Anders og Kirstine
KOMMENDE AKTIVITETER OG BESTYRELSESMØDER
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 2. August i Spejderhytten kl. 19.30. Benjamin deltager (hvis han har
mulighed) og fortæller om brug af Spejderhytten.
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

SCT. HANS – d. 23 juni
-

-

Anders er grillmester og medbringer grill. Trailer kan lånes af Kirstine.
Lars står for at købe pølser, brød og skumfiduser. Gerne blandede pølser til både børn og voksne.
Søren, Anders og Aron står for at lave bål.
Må vi tænde bål? Aarhus kommune har endnu ikke indført bålforbud.
Er shelteret booket af grundejerforeningen eller er det optaget? Anders undersøger og booker, hvis
det er muligt. Om det er booket underøger Anders om han kontakte vedkommende og forhører sig
om Finnebyen også kan deltage.
Hvor holder vi Sct. Hans, hvis shelteret ikke er ledigt?
Jesper overlevere sodavand, øl mv. til Anders for transport til shelter.
Søren sørger for bambuspinde til skumfiduser.
Charlotte lave event på Facebook. Arrangementet er allerede beskrevet i den seneste Finneposten.

RUND FØDSELSDAG / SOMMERFEST – d. 18 august
Detaljeret planlægning udsættes til næste bestyrelsesmøde.
-

Charlotte har haft kontakt til børnehaven. Steffen (leder i børnehaven) lægger nøglen klar i ugen op
til.
Anders undersøger mulighed for fadølsanlæg, pris og mulig leverandør. Aarhus Bryghus foreslået.
Anders sørger for Irish coffee
Der laves, hvis muligt, et interview med Ellen Busck, som var med til at bygge det første Finnehus og
stadig bor der.

FINNEPOSTEN
-

Fremadrettet sørger Anders for tryk af Finneposten. Grundejerforeningen står for udgifterne.
Næste udgave udkommer umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde.

HJEMMESIDEN
-

Kjeld er gået i gang med at kigge på hjemmesidens opbygning
Foreslået struktur for hjemmeside (vedtaget på sidste bestyrelsesmøde) fremsendes til Kjeld.
Kirstine er tovholder.
Kirstine agerer webmaster for hjemmesiden. Hun har også ansvar for layout og indhold.
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-

Det laves i udgangspunktet en statisk hjemmeside, som senere kan udvides med mere dynamiske
dele efter behov.
Det bliver taget nye billeder af bestyrelsen til hjemmesiden. Forslag: udenfor egen hoveddør. Anders
hører Jens om han kan stå for billeder.

HUSE TIL SALG/SOLGT – UDLEVERING AF BOG OG PLAKAT
-

Jesper overtager bøger og plancher fra Thomas. Den seneste Finnepost tages med rundt.

SOLGT:
-

Svanekevej 7 – solgt
Svanekevej 9 - solgt
Årsdalevej 2 – solgt
Neksøvej 6 – solgt
Gudhjemsvej 4 – solgt (Anders banker på med bog og plakat)
Gudhjemsvej 5 – solgt (Anders banker på med bog og plakat)

TIL SALG:
-

Neksøvej 12 til salg
Svanekevej 5 til salg
Årsdalevej 5 til salg
Allingvej 8 til salg (muligvis)

HVERVNING AF MEDLEMMER
Kirstine kontakter de 4, der mangler i lille Finnebyen.
Aron tager Sandvigsvej.
Søren tager Svanekevej.
Charlotte tager Allingevej.
Jesper tager Arnagervej.
Anders tager Gudhjemsvej.
Søren og Charlotte deler Østerlarsvej.
Søren tager Neksøvej.
Charlotte tager Åkirkebyvej.
Anders tager Årsdalevej.
Det laves status til næste bestyrelsesmøde.
Husk at notere dem, der ikke ønsker at være medlemmer, gerne hvorfor.
Nina Olsens medlemskab subventioneres, hvis hun agerer grejbank.
GREJBANK
Det ene af de nye telte står hos Nina, Gudhjemsvej 9. Har hun mulighed for at opbevare begge telte
og pavillon? Anders undersøger.
Hvem har det andet nye telt?
Marianne har den nye lyskæde.
Hvem har bålfadet. Lars undersøger.
Det gamle telt foræres væk via Facebook. Charlotte står for at lægge det op.
Anders har klapborde. Han bliver ved med, at opbevare dem.
Fungerer teltbookingsystemet godt nok? Vil/kan Ole fortsat styre det? Charlotte taler med Vibekke.
Emnet drøftes igen til næste møde.
EVT.
-

Aarhus Kommune yder støtte til lokale kunstværker. Forslag: Kunst der samler på tværs af
Ringvejen. Det bliver indsendt en ansøgning, der tager udgangspunkt i Finnebyen men som ikke er
nødvendigvis kun handler om Finnebyen.
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