Referat fra bestyrelsesmødet i Jernbane Allé mandag den 5. oktober 2016 hos Kristina
Konstituering af bestyrelsen:
Lars Madsen blev valgt som kasserer.
Knud Pedersen blev valgt som formand.
(copy-paste for 10. gang )

Container:
Hussam bestiller container fra 14. oktober til 24. oktober.
Kontingent indsamling:
Lars M laver en seddel til uddeling på gaden og pr. e-mail.
Medlemmerne bedes her indbetale 250 kr. til kassereren via bank overførsel eller direkte til kassereren (Lars
M) snarest. Inden for en uge eller to tjekker Lars M indbetalingerne, og lægger en seddel i postkassen de
steder, der mangler.
De medlemmer, der leverer strøm til julelysene, betaler kun 150 kr.
Nye medlemmer:
På generalforsamlingen blev det vedtaget at spørge beboerne i rækkehusene på nordsiden af Jernbane Allé
med adresse på Dalumvej, om de har lyst til at være med. (Efter ønske fra en af beboerne). Det er ikke i
overensstemmelse med vedtægterne, som i så fald skal ændres til næste generalforsamling.
Kristina spørger de 3 hustande om de vil være medlemmer på lige fod med os andre.
Julelys:
Søndag 27. nov. 2015 kl. 14:00 sætter vi julelysene op.
Søndag 8. jan. 2016 kl. 14:00 tager vi lysene ned igen.
Der er mødepligt for bestyrelsen , men andre må også gerne deltage (Kristina sender måske Nicolaj – så
får vi nok en historie ).
Foredrag om gamle dage:
Knud forhører sig på gaden om der er plads til at huse ca. 20 gæster til et foredrag (Birgitte og Jesper). Hvis
ja, tager Jan over og arrangerer sammen med lokal historisk arkiv.
Julefrokost:
Fredag er foreløbigt fastsat til den 6. januar kl 18:00.
Michael undersøger om han kan lægge hus til.
Menuen er ikke fastlagt endnu.
Knud følger op.
Vinsmagning:
Michael tjekker om en Claus vil afholde vinsmagning igen. Mads tjekker med Vinoble.
Varme i teltet:
Jan tjekker prisen på elvarmer til teltet (Birgitte har gode forbindelser til XL-byg). Hvis der kan købes 2 stk.
for 1000 kr. gør vi det.
Næste møde:
Formanden indkalder til næste møde.
referent
Knud

