Bestyrelsesmøde i Bystævnet 6. december 2019
Bestyrelsen var fuldtallig. Mødet blev holdt hos Marie.
1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst
Vi har fået bevilget 7.000 kr. fra Faxe Kommune, som er brugt på maling til at male Bystævnet
indvendigt og på indkøb af syv hvide væglamper som erstatning for de rustrøde.
Vi har fået afslag på ansøgning om tilskud fra Realdania.
Vi har stor gavn af den varmepumpe, som vi fik bevilget penge til fra Faxe Kommune i foråret. Den
varmer hurtigt bygningen op, og indeklimaet er markant bedre til gavn for både bygning og
brugere. Luften er mindre fugtholdig end tidligere, og varmen fra varmepumpen når helt ud i
køkkenet, der ellers har været uopvarmet om vinteren.
3. Økonomi
A. Sund økonomi
Foreningens økonomi har det fint, takket være det pænt store antal medlemmer og et lille
overskud ved hver af årets fællesspisninger.
Der er i bestyrelsen enighed om, det er en stor fordel for foreningen, at Bystævnet i 2019 har fået
Mobilepay, fx kan man som medlem fremover betale kontingent via Mobilepay.
B. Printer
Bestyrelsen besluttede at indkøbe en printer til foreningsbrug til en pris af knap 1000 kr. inkl.
blæk.
C. Loftslamper
Det blev overvejet at indkøbe otte nye lamper til loftet som erstatning for rispapirlamperne.
4. Generalforsamling 2020
Næste generalforsamling foregår den 11. februar 2020 kl. 19.30.
Der er fællesspisning umiddelbart inden generalforsamlingen, så hvis man vil spise med kommer
man kl 18. Vil man kun deltage i generalforsamlingen, kommer man kl 19:30.
5. Festudvalg
Bestyrelsen drøftede, om foreningen skal have et festudvalg. Det tages op igen på næste møde.
6. Maling af sal
Vi udsender efter nytår en mail til alle med opfordring til at komme og svinge en pensel eller på
anden måde bidrage til at få malet vægge, lofter og træværk i salen – måske også i gang og bar,
hvis der er tid og hænder nok. Uge 3 forsøger vi afsætte tid til malearbejdet. Der er købt
afdækningstape og nogle pensler, og elradiatorer er pillet ned.
7. Eventuelt

Næste møde blev aftalt til 4. februar 2020 kl 19.

