Referat af møde i Bystævnets bestyrelse 19. februar 2019
Det var første møde i Bystævnets bestyrelse efter generalforsamlingen 6. februar 2019.
Følgende blev drøftet:
Konstituering
Som første punkt konstituerede den nye bestyrelse sig. Bestyrelsen ser herefter således ud:
•
•
•
•
•
•

Lone Høgh Sørensen, formand
Kirsten Teglgaard, næstformand
Rasmus Gregersen, kasserer
Peder Due Pedersen, udlejer
Marie Preisler, sekretær og web
Agnes Bjerregaard, suppleant

Kontakt til den nye bestyrelse
Marie sikrer, at den nye bestyrelses navne, ansvarsområder og kontaktdata kommer op på tavlen
ved Bystævnet og på hjemmesiden
Hjemmeside
Marie kontakter den tidligere webmaster med henblik på overdragelse. Det skal fremgå af
hjemmesiden, hvem der sidder i bestyrelsen, hvordan de kontaktes, og hvem der har hvilke
ansvarsområder. Marie ændrer også hjemmesideteksten, så den er ajour med de netop vedtagne
vedtægtsændringer. Desuden præciseres det, at den på hjemmesiden angivne pris for udlejning er
pr. døgn.
Foreningens konto
Rasmus og Lone undersøger, om foreningen kan få en forenings-bankkonto, så kontingent mm.
Kan indbetales direkte til foreningen.
Kontingent
Som besluttet ved generalforsamlingen koster det fremover 100 kr. pr. år pr. person at være
medlem af Bystævnet, og når vi får en forenings-bankkonto gives besked til alle om, hvordan de
betaler.
Økonomi ved udlejning
Det blev besluttet, at prisen for at leje Bystævnet foreløbig forbliver på det nuværende niveau,
som fremgår af hjemmesiden www.bystaevne.dk punktet Udlejning.
Arbejdsdage
Der bliver arbejdsweekend i Bystævnet 27. og 28. april 2019. Vi mødes lørdag kl. 10, og der vil
være fælles frokost. Info om arbejdsweekenden blev sendt ud til alle medlemmer sammen med
reminder om fællesspisningen og konstitueringen af den nye bestyrelse umiddelbart efter
bestyrelsesmødet. Bystævnet skal kalkes ved arbejdsweekenden, og Rasmus tjekker, om nogen
kan hjælpe med at formidle lån af stillads til formålet.

Varme
Bestyrelsen drøftede fremtidig opvarmning. Vi vil søge muligheder for tilskud.
Agnes undersøger hos kommunen, hvordan vi får søgt om kommunal støtte til ny varme
Kisten får tilbud fra Stevns El
Lone og Peder får tilbud fra Løjes El
Fondsansøgning
Til næste bestyrelsesmøde undersøges muligheder for fondsansøgning.
Strømsvigt
Der er et aktuelt problem med strømmen. Bystævnet henlå i mørke, da yogaholdet 18. februar
skulle have deres sidste yogatime. Kisten reddede situationen ved at tilbyde, at yogaholdet kunne
afholdes på hendes hyggelige loft. Lone og Peder har kontaktet en elektriker.
Sommerfest
Datoen fastlægges ved næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde
Næste møde holdes den 3. april 2019 kl 19 hos Marie.

