Referat af bestyrelsesmøde 3. april 2019
Pkt. 1 Dagsorden
Godkendelse af dagsorden for aftenens møde og underskrift på referatet fra sidste møde.
Pkt. 2 Meddelelser
Kontingent
Bystævnet har pt. 42 medlemmer. Så mange har indtil dags dato betalt kontingent for 2019,
hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med. Det blev besluttet at minde om betaling af kontingent,
når vi sender nyhedsmails ud.
Forsamlingshusmøde
Lone og Kirsten repræsenterer Bystævnet ved et møde i et forum for forsamlingshuse i Faxe
Kommune den 21. maj.
Hjemmeside-admin
Lone skal være administrator fremover og tager kontakt til Liene med henblik på overdragelse.
Pkt. 3 Økonomi
E-boks
Rasmus får e-boks login til at virke efter sin ferie
Kontingent
Efter udløb af fristen for kontingentindbetaling har foreningen næsten 12.000 kr., og der er
dermed en buffer til fx uforudsete udgifter, hvilket er meget tilfredsstillende.
Mobilepay
Bestyrelsen drøftede at oprette Mobilepay i tilknytning til foreningens konto. Pris 999 kr. i
engangsudgift plus en udgift på knap en krone pr. transaktion. Det blev besluttet, at betalende,
der vil betale med Mobilepay, skal betale lægges på prisen for den enkelte transaktion. Der blev
ikke truffet nogen beslutning. Emnet drøftes igen på næste møde.
Fondsstøtte
Kirsten har undersøgt, hvordan man ansøger Realdania om midler til at istandsætte bygningen.
Kirsten og Lone mødes og sætter ansøgningsprocessen i gang. Når den mulighed er afsøgt, sættes
andre ansøgninger i gang.
Varmepumpe
Agnes har søgt kommunen om 22.000 til en varmepumpe.
Inventar
Dybe tallerkener kan indkøbes i genbrugsbutik. Kirsten kikker efter.

Pkt. 4 Fællesspisninger
Bestyrelsen er tilfreds med deltagelse ved årets første fællesspisning.
Madbudgettet blev hævet fra 30 til 35 kr. pr. person. Prisen pr. deltager forbliver 60 kr.
Overskuddet går til driften af huset.
Det blev foreslået, at vi inden sommerferien planlægger de næste fire hold og en liste over, hvem
der laver mad hvornår. Om muligt på skiftende ugedage. Opfordringen til at melde sig som
madlaver bliver rundsendt i en kommende nyhedsmail.
Det blev besluttet at opdatere udvalget af de sodavand, som sælges ved arrangementer. Lone
indkøber.
Pkt. 5 Kommende arrangementer
Skt. Hans
Det blev besluttet at Bystævnet alene laver arrangementer i Bystævnets lokaler. Det følger af
vedtægterne. Et arrangement på stranden Skt. Hans aften vil ikke foregå i bystævne-regi, men der
blev nedsat et bållaug bestående af Agnes Bjerregaard og Marie Preisler, som undersøger
mulighederne for at lave Skt. Hans bål på kysten for enden af Strandfogedvej og invitere alle til at
deltage. Det nye bållaug tager som første handling derfor kontakt til ejerne af kystarealet med
henblik på at afklare deres syn på et Skt. Hans arrangement på deres jord og for at invitere dem at
være medarrangører, hvis de kan og vil. Marie kontakter ejerne og tager ansvar for at skaffe
brænde til et bål. Invitationer vil blive delt via postkasser og opslagstavlen ved Bystævnet - ikke via
Bystævnets mail som er forbeholdt Bystævne-beskeder. Agnes og Marie lægger op til et enkelt
arrangement, hvor deltagerne hver især hos sig selv og bare mødes ved ”båltid” for at synge nogle
sange sammen og se på bål.
Sommerfest til august
Den 17. august. Nærmere besked udsendes.
Pkt. 6 Arbejdsweekend
Vi starter kl 10 lørdag den 27. april.
Agnes og Morten tager kalk med.
Peter snakker med Jan om sokkelsort, malerkoste
Lone bager en kage
Kirsten handler til frokost på dagen, når vi ved, hvor mange vi er.
Tømning af tank efter arbejdsdagene. Peder bestiller.
Pkt 7 Kommende projekter
Se pkt. 2, fondsansøgning
Pkt 8. Eventuelt
Der var intet at referere.

