HF Engdraget


16. maj 2011

Referat af bestyrelsesmøde d.16/5 –11 kl. 19.30
i
fælleshuset

Til stede:
Referent:

Ole Eskildsen, Charlotte Lassen, Peter Bastian, Christian Laustsen, Mette Behr og
Tjatana Haddow
Christian

Dette var det første møde med den nye bestyrelsessammensætning idet Charlotte, Tjatana og Ole blev
valgt ind i bestyrelsen ved seneste generalforsamling d. 4/4-2011.
Tidligere formand Kurt H. Johansen var til stede for at give en indførelse i de tilbagevendende rutiner
og opgaver som normalt har påhvilet bestyrelsen.
Agenda:
i. Gennemgang v. Kurt
ii. Konstituering af bestyrelsen
iii. Fordeling af opgaveområder
iv. Div.
Ad i)
Kurt informerede og overdrog div. nøgler
Ad ii)
Efter kort diskussion opnåëdes der enighed om følgende konstituering:
Formand:
Peter Bastian
Næstformand Tjatana Haddow
Medlem
Charlotte Lassen
Medlem
Christian Laustsen
Kasserer
Ole Eskildsen
Suppleant
Mette Behr
Ad iii)
Fordeling af opgaveområder:
• Referat af møder: Går på skift mellem Christian, Tjatana og Charlotte.
• Materielforvalter: Mette. Holder tjek på bestanden af rengøringsmidler, samt holder generelt øje
med fælleshuset og dets inventar. Hun har behov for transporthjælp ved indkøb, og resten af
bestyrelsen lovede at hjælpe med dette
• Udhængskabe og opslagstavle: Tjatana
• Hjemmeside: Tjatana. Hun har tidligere lovet at fixe en hjemmeside til Engdraget, og vil nu
påbegynde dette arbejde.
• Medlemsliste: Tjatana. Kurt lovede at mail den liste som han har nu.
• Skrald. Peter. Dette omfatter bestilling af containere til grønt- og storskrald, samt daglig
konntaktperson ifbm. dagrenivationen.
• Fødselsdage: Mette. Der er to-tre medlemmer som skal have blomster i denne sæson. Bestyrelsen
besluttede at afslutte den hidtige praksis med at købe blomster eller flasker til medlemmer med
runde fødselsdage pr. udgangen af denne sæson (= 1/10)

Der kommer givetvis flere opgaveområder til efterhånden, som vil blive fordelt med lempe.
Ad iv)
• Spiralkalender til fælleshuset. Mette køber en.
• Vedtægter skal opdateres. Christian
• Forslag fra Karin og Nadia om at peppe Noras Plads op. Bestyrelsen kunne ikke tage stilling til
indkøb ag møblement o. lign, men var til gengæld positivt stemt overfor indkøb af mere
beplantning. Peter vil tale med Karing og Nadia om det.
• Morgenmad på lørdag kl. 10. Tidspunkt er rykket til kl. 10, og Tjatana opsætter sedler herom.
Mette bestiller brød hos Guldbageren og bestyrelsen afhenter dette lørdag morgen. Der opsættes
storde og bole fredag kl 16. Bestyrelsen mødes lørdag kl. 9.00.
• Loppemarked. Der ver kommet forslag til afholdelse af loppemarked. Der var enighed om at
imødekomme tidligere års forslag om at afholde et sådant sammen med Fortbo. Christian taler
med Fortbo.
• Der blev drøftet tiltag til at bruge foreningen og hinanden lidt mere socialt. Ingen beslutninger,
men alle tiltag er velkomne.
SLUT

• Kommende bestyrelsesmøder : Den 16/6 – 11 og den 16/8 – 11, begge i fælleshuset.
Christian Laustsen

