Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 20. oktober 2009 hos Jesper.
Lars Blæsbjerg blev budt velkommen i bestyrelsen.
Konstituering af bestyrelsen:
Lars blev genvalgt som kasserer.
Knud blev genvalgt som formand.
Container:
Containeren kom den 14. oktober og blev hentet 21. oktober. Stod foran nr. 14.
Lasse Vognmand var igen leverandør denne gang, selvom han er gået konkurs!
Containeren blev udskiftet fredag, da den hurtig blev fuld denne gang. Det blev diskuteret om ”træ-fældning”
hører under haveaffald, men der var enighed i, at det er OK. En anden gang er det måske andre på gaden,
der bruger containeren mere.
E-mail:
Leif og Bent har indsamlet en del af gadens e-mails. De kommer på hjemmesiden snarest i en eller anden
beskyttet form.
Kontingent indsamling:
Lars laver en seddel til uddeling på gaden, evt. pr. e-mail
Medlemmerne bedes her indbetale 250 kr. til kassereren via bank overførsel eller direkte til kassereren
(Lars) inden 15. nov. 2008. Inden for en uge eller to tjekker Lars indbetalingerne, og banker på døren de
steder, der mangler.
De medlemmer, der leverer strøm til julelysene, betaler kun 150 kr.
Gadens træer:
Træet udenfor Ingeborg i nummer 26 er blevet beskåret.
Julelys:
Jesper prøver at finde nogle CO2 venlige LED lyskæder på nettet.
22. nov. kl. 10:00 sætter vi julelysene op.
10. jan. Kl. 10:00 tager vi lysene ned igen.
Løbeklub:
Knud laver en indkaldelse til fælles løbeklub om onsdagen kl. 17:00 ud for nr. 22.
Julefrokost:
Fredag den 19. dec. hos Lars i nr. 16 kl. 18:30.
Menu:
Lars B.: Sild
Bent: Fiskefilet med remoulade og citron
John: Brød, smør, medister og rødkål
Knud: Blodpølse, sirup og flæskesteg
Jesper: Leverpostej med bacon,…
Lars M.: Ris á la mande og ”hjemmelavet” kirsebær sauce
Øl og vand tages med til eget forbrug.
De, der har snaps på lager, tager det med.
referent
Knud

