Referat fra
Bestyrelsesmøde den 1. marts 2018 kl. 19 i Den Gule Stald
Til stede: Dorte Guldbrandt, Carsten Nøhr Larsen, Thomas Finke
Afbud: Jytte Nielsen, Elsebet Christiansen

1. Underskrift af referat fra 19. April 2017
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende
2. Økonomi
Elsebet havde fremsendt årsregnskabet for 2017. Det viste en samlet
beholdning på ca. 26.000 kr. ved årets udgang. Vi mangler oplysninger om
kommunens tilskud er gået ind på kontoen for i år
3. Status for forhandlingerne med Kommunen/Bygningsstyrelsen
Det er nu politisk besluttet at acceptere en huslejestigning på ca .80.000 kr.
årligt. Bygningsstyrelsen overtager omkostningerne til den udvendige
vedligeholdelse – og vi/kommunen er uopsigelige i 5 år. Der er udarbejdet en
lejekontrakt, som kommunen i sidste uge har underskrevet og fremsendt til
underskrivelse i Bygningsstyrelsen.
Det er stadig uvist om vi skal betale husleje. Men mit indtryk er, at vi
økonomisk kan fortsætte uændret – vi får stadig de 60.000 årligt fra
kommunen. Vi vil dog gerne se det på skrift.
Altså: business as usual – Vi må tage det dag for dag
4. Vedtægterne, generalforsamlingen
Planlægningsgruppen har sat arbejdet på standby, den lokale forankring er
ikke overvældende, aktiviteterne har længe være business as usual.
Foreningens funktion som paraply for foreninger og rekrutteringen til
bestyrelsen er problematisk i forhold til den lokale forankring – der kommer

ingen nye kræfter ind i bestyrelsen. Bestyrelsens legitimitet består i at den
repræsenterer et bredt udvalg af foreningerne.
Kalvehave Havbadeforening er nyt medlem i foreningen, derimod deltager
Røde Kors/flygtningevennerne ikke mere.
På generalforsamlingen er Thomas, Dorte og Carsten på valg.
Der skal findes en suppleant til erstatning for Manuela.
5. Brugen af huset
Huset har været anvendt som i de foregående år: Naturbase, musik, kunst,
spejdere osv., men der er kapacitet til meget mere.
Hvis huset bliver brugt meget, vil det senere (måske) være sværere for
kommunen at medvirke til at sælge det til et andet formål.
Det blev aftalt at lave en henvendelse til foreningerne i området og gøre
opmærksom på mulighederne for at bruge huset
6. Belysning lille sal
Det blev besluttet at indhente tilbud på opsætning af belysning i den lille sal.
7. Generalforsamling
Det blev vedtaget at afholde generalforsamling den 25. April kl. 17
8. Næste møde
Ikke aftalt
9. Eventuelt
Intet
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