Referatet fra møde 13.januar 2015
Fraværende: Lasse, Tom og Charlotte
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra ledelsen
3. Nyt fra kassereren
4. Bestyrelsens bidrag til årsrapport
5. Lokalesituationen
6. Økonomisk støtte til udlandsrejse
7. Oplæg til generalforsamling
8. Gennemsyn af tag
9. Evt
Ad1.
Referat godkendt
Ad2
Det fungerer generelt bedre i klasserne. Der er blevet strammet op særligt i de mindre klasser. Der
er påbegyndt flisearbejde udendørs. Derudover er der emneuge med fokus på seksualitet i uge 6
Budget 2014 er forventet revideret medio januar og der er et forventet overskud på ca. 130.000kr
Lasse har meddelt at han stopper i bestyrelsen grundet nyt arbejde. Vi aftaler i den forbindelse at
prøve at finde en ny kasserer inden generalforsamlingen. Budget 14 gennemgås på næste møde hvor
vi også skal aftale hvem som skal fremlægge budgettet på generalforsamling
Ad4
Thomas skriver kassererens beretning og Dorte laver en skriftlig beretning. Louise skriver om
bestyrelsens arbejde
Ad5
Advokaten Jens har orienteret om at vi højst kan bebygge 60 procent af grunden dvs 435
kvadratmeter. Vi vil prøve at få en dispensation til at bebygge 70 procent dvs 507 kvadratmeter.
Aktuelt har vi 299 kvm og kan evt få mulighed for at udvidede med 208 kvm vi vil høre Cramo om
hvorledes den evt udvidelse bedst muligt kan indrettes.
Louise vil undersøge tidshorisonten for en evt dispensation samt om man må bebygge i flere plan.
Sideløbende skal vi undersøge mulighederne for at købe eller leje andre lokaler.
For at få tid til de nødvendige drøftelser udvidedes næste møde torsdag 19.2 til 18.30-21
Ad 6
Anette afventer tilbud fra flyselskabet og turen afkortes med en dag
Ad7
Indkomne forslag skal være skriftligt fremsendt til bestyrelsen senest 1.2 Louise varsler dette samt
datoen for GF (15.4)
Thomas B spørger Svend Brinkmann om muligheden for at holde oplæg på GF
Ad 8
Baghusets tag skal gennemgås. 2 x Thomas kontakter håndværkere som skal kontakte Dorte
efterfølgende
Ad9
Intet
Ref. Thomas B

