Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 11. juni 2018 hos Mads
Container:
Nadia bestiller container fra fredag den 15. til mandag den 25. juni.
Generalforsamling og sommerfest:
Lørdag den 18. august.
Festudvalget: Kristina, Birthe og Stine
Hvor:
?
Tid:
Op til festudvalget, hvor generalforsamlingen typisk tager en time før festen.
Beløb:
max 5000 kr
Bestyrelsen har tænkt på stegt-pattegris, og Lars har allerede forespørgsler ude (Det er dog festudvalget,
der har den endelige afgørelse). Lars tager kontakt til Kristina om resultatet og forhører samtidigt om de
også kan lægge have til igen?
Knud laver en indkaldelse til generalforsamlingen – skal udsendes mindst 1 måned før.
Festudvalget laver en indbydelse til sommerfesten – udsendes før ferien.
Der skal købes øl og vand til generalforsamlingen.
Vi samles fredag eftermiddag eller lørdag formiddag for at sætte telt op. Tidspunkt aftaler vi senere.
Kristina, Michael, Jan, Mikkel og Jesper er på valg. Jan og Mikkel genopstiller, men hvad med jer andre?
Kontingent:
Ca 10 har betalt.
Knud sender pr e-mail en rykker.
Der følges op om ca. 14 dage, hvor de, der ikke har betalt, får en rykker i postkassen.
Saldo: ca. 7600 kr – lavt da vi mangler en del indbetalinger.
Vinsmagning:
Lars undersøger med en bekendt om 26. oktober eller 2. november kan være en mulighed.
Lyskæder til teltet:
Nadia prøver at finde nogle party lyskæder.
Storskraldscontainer:
Droppet, da man kan bestille det hos renovationen.
Regler for afhentning af telt mm:
Knud tager kontakt til Karin, hvad hun synes er rimeligt – fx mellem 9 og 19?
Status på det grønne område ved Papirfabrikken:
Knud fortalte lidt om situationen, og konklusionen er, at byrådet har vedtaget at bevare en betydelig større
del (område 3) end første plan fra oktober i 2017.
Posetoilet ved Fruens Bøge:
En fra Skovalléen arbejder på at få opført en posetoilet ved Fruens Bøge – findes allerede i Elmelunden.
Bestyrelsen besluttede at bakke op om sagen.
Tak til Mads for at lægge hus til og en dejlig jordbærkage, og tak til Nadia for en friskbagt brunsviger 
referent
Knud

