
Hej 

Her er referat fra d 10/8-17 

Tilstede var Per, Morten, Jørgen, Bjarne, Søren, Lars og Maria 
Afbud Flemming 

Banko Carl   Jytte og Anne har sagt ja til at hjælpe i forbindelse med Banko Carl. Jytte fortalte kort hvor 
langt vi var noget og havde fundet ud af. Der var stadigvæk nogle mulige sponsorer som vi ikke havde 
noget. De blev delt ud til til resten af bestyrelsen. 

Input fra Per:  Hal fordeling har givet lidt problemer. Vi har mistet Sofie R  pga at de ikke kan få de tider og 
ikke få at vide så hvornår de kan bruge hallen. Vi mister så 22.000 kr.  

Ny vaskemaskine til gulvet er kommet 

Den gamle er solgt til Bindernæs efterskole for 7.500 kr. 

Vi skulle finde ud af hvordan den skal betales.  Den skal leases. 

Per ønsker en væg i redskabsrummet til sine maskiner, Per skal finde ud af hvad det koster. 

Anita stopper d 31/8-17   og Lodberg starter 1/9-17. 

Vand på kældervæggene, Keld har været ude   det er muligvis vores omfarts dræn der er gået i stykker. 

Rotter igen Per har denne gang fanget 4 stk. Rottemanden har været fordi og har givet yderligere 2 fælder. 

Der har været en konsulent forbi for at kigge på vores forsikring. 

Input fra Projektgruppen 
Der er 3 møder + 1 borgermøde.   Der er et møde 23 aug. kl 18-20,30    Det vil Lars gerne have vi kommer til 
hvis vi kan. 

Lån til ombygning af kantine.Søren og Jørgen tager en snak med Alex fra kommunen. 

Evt   Motionscenteret Rend og hop  på plejehjemmet kan evt stå for ikke at kunne drives videre. Man har 
derfor blevet spurgt om vi kunne tænke os at drive det videre hvis det blev aktuelt.  Vi skulle være enige og 
det var vi ikke, så derfor bliver det ikke aktuelt. 

Næste møde 6 sep kl 19.00 


