Hermed referat af bestyrelsesmøde den 8. jan. 2019 på Østerlarsvej 8 :

Pkt. 1 : Hjemmesiden.
Bestyrelsen vedtager på anbefaling en ny statisk hjemmeside.
Kirstine og Kjeld udnævnes til webmasters på siden, således at siden løbende vedligeholdes.
Medredaktører er altid velkomne !
Hjemmesiden forventes klar til brug søndag den 13. jan. 2019.
Herefter kort diskussion om emner til hjemmesiden.
Bl.a. lægges gældende vedtægter for grundejerforeningen ud på hjemmesiden.
---------------Vinterfesten 2019.....lørdag den 26. jan. Kl. 18. (Spisning kl. 18.30 ).
Praktisk info:
Lars og Søren er tovholdere.....( Jeppe & Pernille er medhjælpere)
Charlotte skriver den nærtkommende Finnepost ud fra dette referat....gerne snarest !
Anders sørger for tryk og omdeling i god tid inden festen !
Kirstine annoncerer vinterfesten på facebook.

Selve festen :
Gratis adgang.....
Fælles buffet med medlemmernes medbragte retter....
Medlemmerne medbringer selv drikkevarer til eget forbrug.
Ligeledes medbringes tallerkener, bestik og glas.
Børnebod med sodavand og chips varetages af Jeppe & Pernille. (Foreningens varelager
indgår heri).
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Under vinterfesten vil der blive mulighed for at stemme på sin kandidat til “årets
finnebyboer”.
Bestyrelsen udpeger vinderen, som offentliggøres på generalforsamlingen den 14. marts og
her får overrakt vandrepokalen.
Live-musik.....Der er afbud fra finnebyens sædvanlige “danseorkester”, men Søren prøver at
finde en passende erstatning herfor.
Opstilling til vinterfesten :
Kirstine, Lars, Aron ? og Søren ( evt. også Jeppe & Pernille) mødes i forsamlingshuset kl.
16.....Søren er såkaldt bagstopper og har nøglen til forsamlingshuset.

Oprydning :
Søndag kl. 10, hvis det er nødvendigt ! (aftales lørdag inden lukketid).
Vi betaler os fra gulvvask og grundig rengøring. Vi skal således “kun” rydde op og feje.
Evt. glemte sager sættes på facebook og kan afhentes hos Søren på Østerlarsvej 8.

Duge, servietter, lys og tape samt div. ligger hos Jesper og Charlotte og tages i brug ifm
borddækning og bod. (Jesper og Charlotte : husk at bringe varelageret til Søren i tide ! ).
------------Fastelavn :
Vi sponsorerer gerne en fastelavnsfest for børnene i finnebyen, hvis der er nogen, der vil tage
initiativet !
-----------Generalforsamling :
Torsdag den 14.marts kl. 18.30 i Finnebyens Forsamlingshus.
----------Mortens Aften : Søndag den 10. nov. kl. 18.00.
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-----------Vedr. punkterne Hastigheder/vigepligt i finnebyen og nabostrid henvises til næste
bestyrelsesmøde.
Ligeledes vores telte og disses opbevaring.
-----------Vedr. tiltagende støj/lugtgener i området vil bestyrelsen på næste møde drøfte evt. kontakt til
kommunen.
-----------Næste bestyrelsesmøde :
Onsdag den 20. febr. kl. 20 hos Aron. > 19.30 på Café Albert.

Ref. Søren Ehrenreich.
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