Referat af stiftende møde i bestyrelsen i Finnebyen 4. April 2022
Til stede: Mathilde, Marie, Ditte, Peter, Timo (ref)

1.
•
•
•
•
•

1.

Runde – præsentation
Ditte - Gudhjemsvej 4 - 4 år i Finnebyen
Peter - Neksøvej 3 - fra maj i Finnebyen
Mathilde - Allingevej 1 - 10 år i Finnebyen
Marie - Neksøvej 7 - 3 år i Finnebyen
Timo - Neksøvej 12 - 2½ år i Finnebyen

Konstituering af bestyrelse

Formand – Aaron fortsætter
Næstformand og redaktør – Mathilde
Sekretær – åben indtil nu
Kasserer – vi vil lave et FB opslag efter påske, hvis ingen findes overtager Timo posten indtil næste
generalforsamling
Diskussion vedr. kasserer: måske mulighed at tilbyde på næste generalforsamling, at position kan
overtages imod fri medlemskab

1.

Opfølgning af Generalforsamlingen

Ingen åbne punkter fra Generalforsamling

Arrangementer
•

Skt. Hans – 23/6
Mathilde vil spørg Anders om detaljer vedr. arrangement (grill, indkøb, transport)
Peter og Ditte tilbyder at hjælpe med arrangementet.

•

Sommerfest – 20/8
Sammenlægning af Tour de Finnebyen-loppemarked og sommerfest – Ditte vil tage kontakt
med ??

Det er en mulighed enten enten have loppemarked på Bornholmsvej eller centralt omkring
børnehaven, derudover kan vi bruge pladsen ved forsamlingshuset til aktiviteter f. eks. til
lege for børn (Center for Byens Anvendelse).

•

Cykeltur (September)
Diskussion om vi vil fortsætte med det arrangement – hvem tager ansvar? Aaron?

•

Æblemosteri (Efterår)
Dato skal fastlægges hurtig. Normalt er det den sidste søndag i efterårsferien, men det har
været ret sent de seneste år.
Diskussion om muligheden for at rykke datoen til før efterårsferien, enten 2/10 eller 9/10.
Spørgsmål om mosteriudstyr er tilgængelig på disse datoer? Aaron har kontakt og kan
spørge.

1.

Eventuelt

•

Gave til tidligere bestyrelsesmedlemmer
Gave til Githa, Søren and Peter, som har forladt bestyrelse
Ditte vil tage sig af det.

•

Facebook-gruppe af Finnebyen
Diskussion vedr. lukning af gruppen til medlemmer/beboere i Finnebyen. Konklusion: svært
at gennemføre siden gruppen er ikke "ejet" af grundejerforeningen; i stedet for måske en
specifik gruppe til medlemmer af ejerforeningen eller lign. Skal diskuteres videre på næste
bestyrelsesmøde som eget tema.

•

75 år jubilæum i 2023
Der nedsættes et udvalg, som skal udvikler ideer til jubilæum (aktiviteter, skrivning eller
lign.), Timo bliver ansvarlig i bestyrelsen og koordinerer det, Mathilde og Timo laver opslag
til Finneposten og Facebook.

•

Hils/Flyer til nye beboer
Mathilde overtager at hilse på nye beboere. En idé er at have en flyer med argumenter for
medlemskab i grundejerforening (se også udkast i Dropbox)

Næste datoer
Næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af maj. Doodle sendes ud efter påske.

Finnepost med flere detajler vedr. arrangementer etc. efter bestyrelsesmødet i maj.

