Referat fra 06. november
2014
Tid og sted
Den 6. november 2014 klokken 19.00, hos Dina.
Tilstede var Bente, Bo, Karen, Bernt, Sandie, Dina, Jesper og Jonas

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt
2. Bladet
a. Vi kan fortsat få trykt bladet sammen sted i hvert fald frem til 2016
b. Næste blad
b.i. Der skal materiale med fra Julestuen, Karen undersøge hvem der skriver
b.ii. Nyt om trafik, Claus
b.iii. Nyt fra generalforsamling, Jonas
b.iv. Deadline for næste blad er 1. februar 2015
b.v. Invitation til Byvandring
3. Kontingent indsamling
a. Der har været et fald i medlemmer til nu 105 medlemmer
a.i. Vi prøver at give tilflytter gratis medlemskab i forbindelse velkomstpakken
b. Sponsorerne ligger stabilt der er 19 og alle har betalt
4. Glavendruplunden genindvielse, evaluering
a. Det var et godt event, der var godt besøgt
b. Folk tog positivt og overrasket imod gratis kage og kaffe

5. Multihus, status
a. Der er ikke meget nyt at berette men der holdes løbende møder i Multihusets bestyrelse
omkring at få økonomien sammen
b. Lige nu benytter Søndersø ungdomsskolen til teater
6. Kommende aktiviteter
a. Byvandringer med Carl Martin og Arne?
a.i. Slut april/start maj, gerne en lørdag eftermiddag evt. med afsluttende
fællesspisning
a.ii. Dato fastlægges nu og skal med marts bladet
a.ii.1.

Vi skal tage højde for konfirmation

b. Andre?
b.i. Julemarked
b.i.1.

Der skal deles løbeseddel ud
b.i.1.a. Løbesedler laves af kirken
b.i.1.b. Vi er fælles om at dele dem ud

b.i.2.

Der skal forberedes d. 15. nov kl. 13 og 23. nov kl. 09

b.ii. Ungdomsskolens musical
b.ii.1.

Er var 20. til 23. nov og gerne vil have seddel delt med ud

b.iii. Velkomst nye borger
b.iii.1.

Der var 5 i sidste måned

b.iii.2.

De skal forsat have fribilletter til troldefest, Bernt opdatere

b.iii.3.

Den der bor tættest på byder velkommen, Bo giver besked

b.iii.4.

Velkomstpakke afhentes ved Bo og Karen

7. Øl smagning, evaluering
a. Det var hyggeligt og der var god stemning
b. Der kom 35 og deltog
c. Pølser var et hit

d. Arrangementet er ikke endelig opgjort men kommer til at give et fint lille overskud
8. Sammenskuds-julefrokost
a. I stedet for julefrokost planlægger vi en hyggelige sammenskuds middag i marts måned
b. Forslag til datoer
b.i. Lørdag d. 7 eller lørdag d. 14, skriv rundt hurtigst muligt hvis det ikke kan lade sig
gøre
9. Generalforsamling
a. Dato
a.i. D. 28 Januar kl. 19.00 i boldklubben
b. Hvem er på valg
b.i. Bestyrelsesmedlemmer på valg
b.i.1.

Gitte J, modtager genvalg

b.i.2.

Claus, modtager genvalg

b.i.3.

Bo, modtager genvalg

b.i.4.

Jesper J, modtager genvalg

b.i.5.

Marianne, ønsker ikke genopstilling

b.ii. Suppleanter på valg
b.ii.1.

Karen, ønsker ikke at genopstille

b.ii.2.

Jesper Broe, modtager genvalg

b.iii. Vi mangler derfor minimum 2 nye kandidater
10. Mødeaktivitet
a. D. 28 Januar kl. 21.00 i boldklubben
11. Evt.
a. Workshop omkring kollektiv trafik
a.i. Bo deltog i workshoppen
a.ii. Fynbus var tilstede og forklarede omkring ruterne

a.iii. Der blev foretaget gruppe arbejde omkring hvad man kan få for de ekstra penge
der er bevilliget
a.iv. Der blev lavet fem forslag politikkerne fik med hjem
b. Digital post
b.i. Vi har nok krav på at have digital postkasse
b.i.1.

Jonas laver det

c. Hjemmeside
c.i. Bernt foreslår at der skal ske noget mere på hjemmesiden
c.ii. Sandie vil gerne hjælpe med facebook og hjemmeside
c.iii. Evt. hente aktuelle informationer fra de andre foreninger
d. Skamby.dk e-mail adresse
d.i. Seddel 1 gratis mail med i medlemskab, 50,- pr. år. Pr. ekstra
d.ii. Online betaling via DIBS
e. Gave i forbindelse med runde fødselsdage i bestyrelsen droppes

