Bestyrelsesmøde i Gerding Bylaug
Onsdag d. 13. marts 2019
Referat

Deltagere: Ellen Svendsen
William Bluhme
Torben Knudsen
Allan Jensen -referent

Emne
Referat fra sidste møde

Dagsordens punkt


Der var ingen referater til
godkendelse



Der var ingen dagsorden til
mødet, så denne er opstået
undervejs på mødet

Handling

Dagsorden

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig
på følgende måde:





Formand: William Bluhme
Kasserer: Ellen Svendsen
Referent: Allan Jensen
Facebook redaktør: Torben
Knudsen

Landsbyrådet
Landsbyrådet er landsbyernes
fælles råd, som koordinerer mellem
landsbyerne, formidler fælles
synspunkter, uddeler landsbyernes
projektpulje m.m.


William deltager i
landsbyrådet som
repræsentant for Gerding

Bestyrelsesansvarsforsikring
Denne ansvarsforsikring omhandler
det ansvar, bestyrelsesmedlemmer
har for deres virke, – og det krav der
evt. kan rejses mod disse.

Torben og Ellen
undersøger og
forelægger
bestyrelsen et

Endvidere skal det undersøges, om
der skal tilvejebringes en forsikring,
der dækker for personer, der
kommer til skade ved frivilligt
arbejde på f.eks fællespladsen.

forslag

Som de tidlige år inviteres der til en
arbejdseftermiddag, hvor vi alle
hjælper hinanden med at rengøre
og vedligeholde fællespladsen og
omgivelser.
Der inviteres på pizza når vi har
klaret opgaverne.

William:
-inviterer borgerne i
Gerding til
arbejdsdag
-bestiller pizza
Allan:
-sørger for drikkelse

Arbejdsdag i Gerding

Tidspunkt: 24. april kl. 16.00 –eller
tidligere for de der kan.
Facebook
Bestyrelsen har aftalt, at det er
Torben, der administrerer den
lukkede facebook gruppe for
Gerding.
Torben udarbejder en beskrivelse/et
princip for, hvem der kan få adgang
til gruppen

Torben:
-Udarbejde
beskrivelse/princip
for brug af facebook
gruppe.

Nye naboer
Bestyrelsen har aftalt, at det er
formanden, der byder nye naboer
velkommen til Gerding og dermed
afleverer en blomst på adressen.
Oprydning/forskønnelse af
menighedsrådets træer

Der er fremsat ønske om at få
opryddet i de træer/buske, som
menighedsrådet administrerer. Især
er der fine træer, som ville komme
mere til sin ret, hvis der blev
opryddet i opskud og væltede træer.

Allan:
-Tage kontakt til
formanden for
menighedsrådet Keld
Nielsen ang.
besigtigelse

Opgave bruttoliste
Under mødet blev der oplistet nogle
opgaver/ønsker til fremtidige
handlinger og indkøb. Disse er ikke
prioriteret.


Ny gynge på fællespladsen
– model ”Reden”



Trailer stativ til kanoer

Torben taler med
Anders om en
løsning








Grill renovering
Træallé i byen
Køb af buskrydder
Køb af brændekløver
Grejbank/trailer
Nye lamper til hytten

Torben + Anders

Forretningsorden
Bestyrelsen har aftalt, at der
afholdes 3 bestyrelsesmøder om
året – dog efter behov.
Det tilstræbes, at der inden næste
møde indkaldes punkter til
dagsordenen og, at denne
udsendes i god tid inden mødet.
Dette foretages af formanden.

William:
-tilvejebringelse af
dagsorden

