Dagsorden:
Konstituerende bestyrelsesmøde
Mandag den 2. marts kl. 19.30 hos Lis Pedersen
Referent Inger

Pkt. 1

Konstituering af bestyrelse
-

-

Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær
Inger Skamris valgt som formand, Eline Rasmussen valgt som næstformand, Eva Nielsen vælges
som kasserer, og Eddy Hansen valgt som referent.
Hjemmesideansvarlig: Eddy Hansen
Mødeplan til sommerferie - udsættes til sidst på dagsordenen

Pkt. 2. Økonomi
- Status ved udgang af februar 30.000 kr. på opsparing – 28.711kr. på driftskontoen og ca.
1.400 i kassen
- Kontingentopkrævning - udsendes sammen med nyhedsbrev – betalingsfrist senest 1. april
Pkt. 3 Aktivitetsplan for 2020
- Fællesspisning 2 gange i foråret 31. marts og 13. maj
- Saml skrald den 26. april fra kl. 14-15
- Forårsrent – byskilte og boldbane – skal sikkert være i april – afvente endelig dato (aftal med Ivar)
- En tur i mosen – omkring 1. september
- Oprydningsdag – klippe hæk med mere (dato kommer senere)
- Lørdag den 23. juni Sct. Hans Fest
- Indvielse af broen ( det bliver sommerfesten)
- Dameaften – fastlægges for de kommende år : sidste fredag i september (i 2020 er det 25.
september)
- Herreaften – fastlægges for de kommende år til den første fredag i oktober i år er det 02.10
- 2 gange fællesspisning i efteråret – aftales senere
Pkt. 5

Opsamling fra generalforsamling
- Retningslinjer for brug af Bystedet – ”lukketid” – tages op på næste møde – se evt. andre
forsamlingshuse. Lejeaftalen skal udbygges med et ”kapitel” om Husregler der omfatter noget
om hvornår døre og vinduer skal holdes lukket + noget om udendørs færdsel. Vi skal hænge
husreglerne op i huset
- Udendørsbelysning ved Bystedet –Villy Pedersen bestiller elektriker og får sat 2 lamper op på bagsiden af
Bystedet
- Internet – er der noget vi kan lære af Almind – Lysmasterne – Har vi et obs. på – er der nye
master på vej – der forbedrer kvaliteten?
- Byskilt – som det de har i Bjerringbro – er det en mulighed – tages op senere
- Hjemmeside – er den opdateret? – ja den er nogenlunde opdateret ? Eddy har kikket på den og
den opdateres med datoer for arrangementer i 2020
- Referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden? Referater fra bestyrelsesmøder er et
arbejdspapir der også beskriver – hvem gør hvad. Referater fra det konstituerende møde lægges
på hjemmesiden. I nyhedsbreve og på Facebook orienteres om bestyrelsens arbejde.

Pkt.6

Siden sidst / eventuelt
Henvendelse – angående udlån af Bystedet til line dance. Vi har tidligere haft det udlejet til
line dance, det var hårdt ved gulvet, så vi giver besked om at vi ikke udlejer til dans.

