Referat af bestyrelsesmøde i Bystævnet 10. marts 2020
Alle deltog på nær Agnes, mødet blev holdt hos Mona og Rasmus
1. Formalia
Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af seneste bestyrelsesmøde.
2. Siden sidst
Lone har søgt kommunen om 50.000 kr. til nyt toilet og nye vand- og kloakrør ved toilet og
køkken.
Jørgen Richardt vil gerne have talerstolen stående, så den flyttes over til ham.
3. Økonomi
Bestyrelsen drøftede, hvordan vi holder udgifterne til råvarer på et rimeligt niveau, når der
laves mad ved fællesspisninger for at sikre, at arrangementerne fortsat giver et overskud til
gavn for foreningens kasse. Overskuddet ved seneste fællesspisning var på beskedne 150
kr.
22 medlemmer har betalt kontingent for 2020 – flere uger før betalingsfristen 1. april.
Elforbruget de seneste måneder har været relativt lavt i betragtning af, at huset har været
opvarmet mere i januar og februar end normalt pga. malearbejdet. Den lavere el-udgift
tilskriver vi den nye varmepumpe.
Vi drøftede, hvordan vi kan gøre mere opmærksom på, at man kan leje Bystævnet til
arrangementer, bl.a. ved på hjemmesiden at give eksempler på, hvad man kan leje huset
til, fx lille konfirmation, kursus etc. Vi lægger fotos ind på hjemmesiden af salen, som den
ser ud nu, efter at den er blevet malet. Rasmus lægger link til hjemmesiden på Facebooksiden. Indtil der er etableret et toilet mere, skal lejere gøres tydeligt opmærksom på, at der
kun er ét brugbart toilet, og at de skal bruge vand med måde.
Det har tæret lidt på foreningens formue at sætte salen i stand, men økonomien er fortsat
sund, og bestyrelsen vil fortsat være påpasselig økonomisk, så vi sikrer, at foreningen
fortsat har en fornuftig økonomisk buffer.
4. Status på Hjertestarter
Mona forelagte to muligheder: At få en hjertestarter opsat af Hjerteforeningen mod at
foreningen skal stille med ti indsamlere om året til en indsamling. Eller at søge en fond om
midler til at købe en Hjertestarter. Bestyrelsen besluttede at gå med fonds-løsningen, så
Mona søger TrygFonden. Hvis det ikke lykkes at få fondsmidler, kan vi gå med indsamlerløsningen. Den årlige eludgift til hjertestarteren ventes at blive på 300 kr., dertil kommer
en lille udgift til batterier. Bestyrelsen vil derfor indsamle donationer til drift og vedligehold
af Hjertestarteren ved sommerfest/fællesspisninger/i nyhedsbrev med opfordring til at
donere lidt til hjertestarteren.
5. Arbejdsweekend og sommerfest
Bestyrelsen fastsatte dato for næste arbejdsweekend lørdag den 18. april kl 9:30-14. Vi
starter med kaffe og slutter med fælles frokost. Vi drøftede, hvad der skal gøres: rydde op i
køkken, rense den røde kant på murværket udvendigt, male sokkel, ordne have og
forskønne partiet foran hoveddøren og haven.
Sommerfesten bliver i år en høstfest den 5. september fra kl 16. Vi har bestilt godt vejr.
Vi orienterer festudvalget om datoen, og at det sidste år var en succes at servere laks og
lam, men hvis festudvalget fortsætter med den menu, kan der med fordel bestilles halv
mængde lam i forhold til sidst, da ikke alt lammekød blev spist.

Der er foreløbig 11 tilmeldte til forårets seneste fællesspisning, den 19. marts.
6. Kommende projekter
Vi skal have malet gangen med den resterende maling og fjernet talerstolen.
7. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

