Referat bestyrelsesmøde
Deltagere:

Rasmus Buhl
Thorbjørn Eskildsen
Mikkel Johansen (ref.)
Troels Kristiansen
Helle Thisted

Tidspunkt:

08.03.2021 kl. 19.30

Sted:

Teams møde grundet Corona

Vedr:

Konstituerende bestyrelsesmøde

Nedenstående emner blev behandles/besluttes
1. Sidste referat.
Ingen kommentarer til sidste referat.

2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
-

Formand, Rasmus Buhl
Kasser, Thorbjørn Eskildsen
Sekretær, Mikkel Johansen
Menigt medlem, Troels Kristiansen
Menigt medlem, Helle Thisted

3. Siden sidst
Generalforsamlingen blev afholdt på teams, der var ca. 17+ deltagere. Mødet blev afviklet på en god måde
selvom mødet blev afholdt på teams.
Referat og regnskab er blevet sendt rundt på mail.

4. Økonomi:
Troels har undersøgt muligheden med bank via mobilpay, dette er desværre ikke en mulighed.
Bestyrelsen har besluttet at man ønsker at fortsætte med mobilpay, selvom at der er gebyr.
Der skal arbejdes med at finde en anden bankløsning.

5. Trailerprojekt:
Arbejdet fortsætter, vi mødes ved Thorbjørn på lørdag den 13. marts for at løfte ladet af.
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6. Muldtoilet:
Arbejdet udføres lørdag den 13. marts.
Pladevibrator afhentes ved Thorbjørn og hulbor lørdag.
Rasmus tager fat i Jacob for minigraver.
Troels har styr på maden.

7. Nyt fra Landsbyrådet:
Intet nyt, der er møde på onsdag den 10. marts.

8. Nedrivningen mejeriet:
Ejer mangler at få underskrevet fuldmagt til kommunen, Mikkel har rykket dags dato ved Kaja (datter til ejer)

9. Covid19 tiltag:
Helle tager initiativ til påskeæg jagt i påsken.
Der er ikke meldt tilbage på vores opslag med online arrangement, derfor arbejder vi ikke videre med dette.

10. Jordstykke Svend:
Intet nyt, afventer

11. Aktivitetsliste
Helle omdeler aktivitetslisten.
Mikkel printer 110 plakater om sæbekasseløbet til omdeling.
Forårsklargøring den 27. marts skal postes på facebook, Troels poster.
Kastanjeplænen, vask af plancher.
Rivning af petanquebanen (kaste med kugler).
Diverse
Jæger arrangement være et arrangement som kommer på tale i årets løb.
Arrangement ved shelteret, hvor Nicolaj Kirk kommer og laver mad er sat i bero.

12. Shelter Status
Der skal tales med jægerne om pladsen skal lukkes i jagtsæsonen, Rasmus indkalder til møde.
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13. Soapbox
Plakaten er lavet, Mikkel printer 30 stk.
Mikkel og Rasmus laver hjemmesiden.
Mikkel poster på facebook at vi mangler hjælp.
De grønne pigespejdere og de blåspejder i Østbirk skal have en invitation.
Mikkel har undersøgt om der kan komme et band fra Sjælland og spille.

14. Evt.:
Fremadrettet skal referater lægges op på hjemmesiden.

Næste møde er den 12. april kl. 19.30

