Of - Vesterlyng
REFERAT
Sted
Dato
Deltagere
Afbud
Emne
Referent

Hos Ole i Vesterlyng
Torsdag, den 26. maj 2022 kl. 15:00
Morten, Torben, Yvonne, Anker og Ole
Bestyrelsesmøde
Ole

1. Valg af mødeleder (Morten)
2. Valg af referent (Ole)
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (12-3-22)
Godkendt af alle
4. Økonomi
-Hvis budgettet holdes, vil der være et overskud på kr. 7.000,-, men det bliver svært på grund af
stigende priser.
– Græsslåning er steget med kr. 10 kr. pr. gang og slåning af diger med kr. 200 pr. gang.
-Vi har fået en kvt. el-regning på kr. 2.679,- sidste år var den på kr. 1.200,- en stigning på 124%
-Opgravning af grøfter har vores græsslåningsmand tidligere gjort hvert 2. år. For kr. 8.000,-.
Vi har fået et tilbud på kr. 21.000,- inkl. moms. Det har vi ikke råd til, og vil takke nej.
Vi vil prøve at få samlet et hold i foreningen, og gøre det selv til arbejdslørdagen. Det er ikke alle
steder i grøften der er problemer.
-Hjertestarter er der ikke tegnet serviceaftale på, da vi blev rådet til ikke at gøre det. Det kan bedre
svare sig at gøre det løbende i stedet for at betale kr. 2.000,- hvert år.
Er anskaffet i 2018, batteri og elektroder holder i 5 år, og skal skiftes i 2023.
Vi udarbejder en oversigt på der siger hvornår der er sket udskiftninger af elektroder og batterier
på hjertestarteren. (Ole)
5. Arbejdslørdag 11/6-22:
Opgaver til dagen:
a. Maling af redskabshus
Tre sider af skuret skal males. Anker tjekker op på maling og pensler, og indkøber det der
mangler.
Maling af bord-bænkesæt
De vandrette overflader er lidt møre, bør slibes ”korrekt” ned, og males rigtigt.
Indkøb sammen med punkt a.
b. Ukrudt fjernes rundt om klubhuset og på terrassen og dige trappen + pumpebrønden
c. Tjekke digerne og sidegrøfter – Sidegrøfter opgraves (så vi håber der kommer mange
raske unge mennesker… :o)
d. Tjekke vejene og evt. reparerer
Torben og Kim vil reparere de få steder der mangler påfyldning.
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e. Andet
6. Bestyrelsens sommermiddag, hvor og hvornår
Vanskeligt at finde en dag, hvor alle kan. Der rundsendes mulige datoer, hvor alle vist kan.
7. Drænproblemer på lavningen 10
Morten er i dialog med HB
8. Næste møde
Mødet afholdes før bestyrelsens sommermiddag.
9. Græsmarkens vandværks generalforsamling afholdes 18/6-22 kl. 10 Græsmarkvej 10
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