Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2020
Formalia
Mødet blev holdt hos Marie uden for på terrassen pga. corona, og heldigvis var det smukt solskin
og varmt. Bestyrelsen var fuldtallig. Referat fra sidste møde blev underskrevet og dagsordenen for
dagens måde blev godkendt.
Siden sidst
Præcisering af referatet fra bestyrelsesmødet i marts 2020: Vi har fået bevilget 40.000 kr. til nyt
toilet og nye vand- og kloakrør ved toilet og køkken.
Marie fratræder som medlem af bestyrelsen, fordi hun flytter til København. Bestyrelsen takkede
hende for sit arbejde for foreningen og for samarbejdet, og Marie gav udtryk for, at det har været
dejligt at sidde i bestyrelsen – at møderne og samarbejdet er foregået på en meget behagelig
måde. Som afløser indtræder Agnes, og hun overtager sekretærposten fra Marie. Marie, Lone og
Agnes mødes og overdrager, Marie foreslår datoer.
Økonomi
Der er pt. 37 medlemmer. Formentlig er der flere, som ønsker at være medlem, men endnu ikke
har fået betalt kontingent.
Der er ca. 10.000 kr. på foreningens konto plus kontantbeholdning, hvilket vi anser som pænt i
lyset af, at foreningen under coronaen ikke har kunne holde nogen indtægtsgivende aktiviteter.
Bestyrelsen valgte ved mødet at suspendere udlejning af Bystævnet hen over sommeren, da der i
den periode vil blive lagt nye rør til nyt toilet og til at lave ny håndvask i køkkenregionen. Peder
har snor i det.
Der er kommet en forespørgsel på leje af Bystævnet til et arrangement i juli. Den pågældende vil
blive orienteret om beslutningen om at udlejning pt. er suspenderet.
Bestyrelsen drøftede, at udlejning ikke er rentabel med det nuværende lejeniveau, da der i den
faktiske udgift til udlejning også bør indregnes udgift til tømning af septik-tank. En opjustering af
lejeprisen vil derfor blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde.
Fællessang
Agnes vil gerne forestå fællessang i Bystævnets have, første gang søndag den 31. maj kl 11.
Tilmelding til Agnes på agnesbjerregaard9@gmail.com
Praktisk arbejde
Arbejdsdagen måtte aflyses pga. corona, og bestyrelsen drøftede, hvordan de planlagte opgaver
så kan løses.

Bystævnets højtalere skal monteres, så de kan bruges til at afspille musik mm. Morten tilbød at
tilslutte dem og lave en enkel brugsanvisning til forstærkeren, så det er nemt at betjene for
brugere af stedet.
Agnes opfrisker den røde bort på facaden.
Den knækkede betonkant venter vi med at udbedre til corona-forholdsreglerne lempes yderligere.
Bestyrelsen mødes den 19. maj kl 19 i haven og ser på, hvilke andre indsatser, der er behov for.
Der skal bl.a. luges.
Lone kontakter vej & park om haven.
Kommende sommerfest og fællesspisninger
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde pga. corona
Næste møde
30. 6. kl 18 hos Lone og Peder til grill-pølser
Eventuelt
Der var intet til punktet.

