
Referat af bestyrelsesmøde den 24/7:

Tilstede: Yvonne H., Yvonne J., Anker, Anders, Conny

1.   Da der ikke er arbejdslørdag i år er der nogle praktiske opgaver ved klubhuset: 
Rense ved pumpebrønd + digetrappe, fjerne trin ved redskabshus, ordne dør ved 
klubhus, male vinduer i klubhus, opsætte kontorskab, gennemgå kontorarkiv. 
Malingen manglede, men ellers blev det øvrige ordnet eller bliver det i meget nær 
fremtid.

2. Hjemmesiden: Bliver opdateret med bl.a. nyt om vandværkets generalforsamling.

Vi afventer stadig en ny dato for en ny ordinær generalforsamling. Den oprindelige
var ikke indkaldt korrekt, da der var en del, der ikke havde fået indkaldelsen. Derfor 
blev det besluttet, at de sidste mailadr. skulle indsamles, hvis det ikke var muligt 
skal de pågældende inkaldes via ordinært brev.

Dige- og ordensregler: De bliver lagt ind på hjemmesiden snarest.

3. Nye medlemmer
Ole og Maja Schou er flyttet ind i Lavningen nr. 4, velkommen til dem.

4. Opfølgning på emner: Spuling af dræn
Yvonne har fået et tilbud og det aftales, at bestille det til en gang i september.

5. Morel nye dræn + pumpebrønd
Der er spurgt efter projektbeskrivelse og et tilbud, men vi har endnu intet hørt.

6. Elektriker:
Den nye pumpebrønd skal have strøm for at fungere. Vi har fået tilbud fra et 
enkelt sted, men der skal lige være et eller to tilbud mere før vi beslutter os.

7. Sommerfest:
Tilmeldingensfristen var d. 28. juli. Der bliver hjemmelavet mad, 
fadølsanlæg, 2 musikere og meget andet. I skal bare sørge for at komme med godt 
humør og klare sangstemmer :-))

8. Bestyrelsens sommermiddag afholdes efter bestyrelsesmødet d. 31/8-19

9. Mødet med FMS 10/9 - materiale er uddelt
Ved bestyrelsesmøde d. 31. august skal der aftales, hvad mødet skal indeholde.

10. Økonomi for Vesterlyng.
Økonomien er fin og der forventes et lille overskud i slutningen af året.



11. Andet:
Som nogle måske har set har Fibia lagt fibernetkabler ned i Kaldred. Alle der er 
interesseret kan gå ind på Fibias hjemmeside  www.fibia.dk  og skrive sig op. Jo flere 
vi er der er skrevet op jo større er chancen for, at de også kabler her. Det er effektivt 
og hurtigt. 
Conny svarer gerne på spørgsmål.

Næste møde + middag den 31/8 på Vesterlyng.

Ref. Conny

http://www.fibia.dk/

