Tilstede Lars, Per, Maria, Morten, Søren, Flemming, Jørgen og Bjarne
Input fra Per
-Hardi cup
Det gik godt, det hænger lidt med at få afhentet det sidste i rummet ude bagved. Det er ikke så godt
at skolens og hallens container er proppet, nu hvor skolen starter op og de måske også skal bruge
den.
-Arrangementer for efteråret
Sk cup 7-9 sep

der kommer nogen forbi fra sk cup og snakker ang timebetaling mht rengøring

50 års Jubilæum Håndbold 15 sep
Banko Carl

19 sep

Gymnastik og kræftens bekæmpelse laver et arrangement sammen 27 okt
Kandis 8-10 nov
Børnehaven juletræsfest 25 nov
Hundeudstilling 8 dec
Per kunne godt bruge noget hjælp til de forskellige arrangementer.
-Rengøring
- De timer som Brian bruger i forbindelse med arrangementer i weekenden, skal det være
afspadsering eller overarbejde.
Som udgangspunkt skal det afspadseres.
Per må se om der kan evt ved planlægning af f.eks på 1 mdr. hvor og hvordan de 57 timer kan
bruges bedst som de har til sammen. Så må vi se på om der kommer væsentlige forringelser på
nogen steder.
Så må man tage det måned for måned.
-Per skal have hjælp d 25/11-18 da han ikke selv kan komme der. (børnehaven juletræsfest)
-Undersøgelser i forbindelse med kælderen har vist,at der ikke var noget dræn selvom at det var
vist på tegningen. Rapport fra Keld kloak, den er sendt til kommunen men de kan ikke rigtig finde
ud af hvem der skal tage stilling til det.

-Kan vi få filmet hovedkloakken for der kommer til at lugte af møj til store arrangementer. Det
kunne også være der som der kommer rotter fra. Per vil snakke med keld.
-De sidste 2 uger har Per malet herrernes omklædningsrum og mellemgangen
-Der er hul i linoliums gulvet i i mellemgangen ved trappen. Det kunne være vores næste projekt.
Der skal findes ud af hvad det koster.
Jørgen Fogtmann fortalte lidt om økonomien.
-Skal blive lidt bedre til at fremhæve nogle ting feks hvis der er sparet meget i forhold til sidste
år eller brugt mere end vi plejer.
Bjarne og Jørgen
-Kontrakt kantinen
De ønsker ikke at skal betale for at have fjernsynet hængende. Så betalingskanalerne er blevet sagt
op og fjernsynet bliver fjernet og bliver evt hængt op i mellemgangen så den kan ses fra den anden
indgang.
--Luna er ude af bestyrelsens hænder nu da de er blevet selvstændig forening. Dem der er med fra
bestyrelsen er med på frivillig basis. De er blevet spurgt om Jysk energi om de kunne tænke sig at
erhverve passive medlemmer den vej. De har takket nej tak.
-Spørgsmålet er vil vi fortsætte med at forsøge at få folk til at bruge Jysk energi og få noget den vej.
Det er noget der skal tænkes over.
-Banko
Alle har fået en liste og er gået igang med at skaffe præmier.
Hjælp på dagen der kan Lars, Per, Jørgen.
-Evt
Hvor mange arrangementer har vi fået af Thomas J

ikke nogen skal vi rykke for nogen??

Hvad skal vi bruge vores penge til? Kan vi lave en fremskrivning hvad vi godt kunne tænke os.
Morten stopper til generalforsamlingen og det gør muligvis Søren også.
Næste møde Onsdag d 12/10 kl 19,00

