Referat fra:
Emne:

Bestyrelsesmøde

Dato:

16. april 2012 kl. 1830

Sted:

Forsamlingshuset

Deltagere:

Susan, Elo, Kaj, Alice, Mette, Ruth, Jørgen, Poul

Fravær med afbud:

Ole

Fravær uden afbud:

Henning

Dages "kagemand":

Ruth

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsordenen.

Ikke flere punkter.
2.

Godkendelse af sidste referat.

Ingen bemærkninger. Dog ønsker Jørgen at der kommer et referat med konstitution,.
Poul skriver rundt.
3.

Bordet rundt.

Elo: Rækværket skal laves om således at nederste bræt bliver hævet til midten.
Alice: Pionerdag næste tirsdag den 24 04 12. Alice oplyste om arbejdslisten. Terrassen
skulle have olie. OK. Fremviste indrammet billede af fremstilleren af Scenetæppet.
Flytning af ismaskine. Debat. Pionererne vil ikke lave noget ulovlig. Bliver ikke lavet.
Ruth: Nye billeder ved Kjeld. Elo tager kontakt. Ruth laver kollage fra dilettant.
Bordene var meget snavsede. Det burde være lejerne, der rengjorde. Der skal være
ekstra kontrol ved aflevering, særdeles ved ungdomsudlejning. Pionererne tager fat
tirsdag. Debat om udlejning til unge.
Poul: Møde med kommunen vedr. Runesvinget 250412 kl. 1600. Alle velkommen
Generalforsamlingen i Hammerværket også den 250412 kl. 1900.
4.

Evaluering af dilettant.

Jørgen fremlagde regnskab for dilettant.
Flere roste selve afviklingen dilettant
5.

Generalforsamling Nordjyske forsamlingshuse .

Alice orienterede om mødet for alle forsamlingshuse i Nordjylland, der blev afholdt i
Godthåb forsamlingshus.
Følgende blev gennemgået:
Ny hjemmeside. Opfordring til at søge midler ved fonde. Kaffemøder. Håndbogen.
Kommende tiltag i foreningen. regnskab( underskud) Genvalg.
Opfordre flere til at deltage næste år.
6.
Forsamlingshus og Transformatortårn. (Status)
Alice orienterede om besøg fra Spar Nord chef, der vil komme i forbindelse med
overrækkelse af legat.
Ruth ønskede en kassette med foldere til uddeling.
7.

Sponsorpenge / Fondsansøgninger: Status, ønsker og planer
og fordeling af opgaverne og arbejdet med dette fremadrettet og ideen om
Tagsponsorat (Oplæg fra Henning) . ( Foreløbig: Højtaler, teleslynge, tag og
klapborde).

Bestyrelsen besluttede, at Henning skulle søge bevilling til højtaler og teleslynge. Men
der skulle ikke indkøbes noget før det var aftalt i bestyrelsen.
Debat om borde til terrassen. Ingen borde og bænke.
Poul tager bænke/borde op i samrådet, således at Lyngbjerggårdskole kommer med
dem til Sankt Hans.
Debat om udsendelse af girokort. Hvad skal der stå m.v. Elo trykker og pionererne
uddeler.
Susan vil trække en liste over erhvervsdrivende til sponsorater.
8.

Regnskabet. Fremlæggelse af januar kvartals regnskab.

Jørgen fremlagde kvartalsregnskab for januar kvartal.

9.

Skt. Hans. Planlægning. Er Thomas Kanstrup Larsen booket?
Skal der være fest i forsamlingshuset.

Følgende blev vedtaget omring Sank Hans:


Kanstrup ej booket. Poul forsøger igen ellers Ruth. (Evt. Susan
som taler).










Snobrød mv. - spejderne ( evt. bål på søen)
Hoppeborg - Borgerforeningen
Underholdning - Elo
Øl - pølser - Borgerforeningen
Boder + borde bænke - Lyngbjerggårdskolen
Annonce i bladet - Elo
Højtaleranlæg - Ole
Poul tager det med i Samråd. Alle deler om udgifter og deler
indtægter.

Ingen fest i forsamlinghuset. Mulighed for at Samråd stiller telt op. Poul undersøger.

10.



St. Bededag og Flagstænger. Planlægning.
Poul skaffer konfirmationsliste.
Opstilling onsdag 02 maj kl. 17 Zinksvej v. Gården: Kaj, Poul
og Elo







11.

Påsætning af flag fredag morgen: Ruth og Susan med mænd.
Nedtagning fredag aften. Elo, Alice og Kjeld
Poul laver kort over steder.
Indsamling mandag: Elo og Kaj.
Mette skaffer gummibånd.

Forenings-el. Hvordan promoverer vi dette? Hvad med
konkurrencen i forhold til SGIF og Lyngbjerggaard Skolen?



Jørgen orienterede om forenings el. Det vil give ca. kr. 100,- pr.
husstand.




Jørgen sørger for fremskaffelse af brochurer.
Jørgen omdelte forslag til folder til uddeling. Forslag sendes til
Susan. Sendes med girokort ud. Uddeles evt. til Sankt Hans.

12.

Busdriften i Godthåb. Kan vi evt. bruge Thomas Kanstrup
Larsen i den sammenhæng? Han skriver følgende i sin profil på
aalborgkommune.dk:
"Landdistrikterne fylder meget i Aalborg Kommune. Det er vigtig, at vi skaber
mulighed for udvikling og vækst her, så alle oplever, at det er en fordel at bo i
Aalborg Kommune uanset, om man bor i et mindre bysamfund, eller om man bor på
Boulevarden."

Debat om problemstillingen ved flytning af busstoppestedet. Orientering om hvad der
var gjort indtil nu.
Flere forslag blev fremlagt. Intet vedtaget.
Der skal forsøges
belægningsprocent.
13.

at

fremskaffe

noget

statistik

over

personalet.

ruter,

Zumba. Planer for næste sæson og diskussion af, hvordan vi
løser betalingsproblemet.

Betaling ved tilmelding. Alice orienterede om tilslutningen til sommer. Der er ikke ret
mange endnu.
Maria styrer tilmeldinger. Susan kontakter Maria. Der skal være overskud på
arrangementet.
14.

Eventuelt. Herunder næste møde.

Mette ønsker at man ved besvarelse af mail, skifter farve. Vi forsøger.
Emne til næste gang: Løvfaldsfest. - musik
Onsdag den 23. maj 2012 kl. 1900 i Forsamlingshuset.

referent

Poul Tradsborg

