Referat fra bestyrelsesmøde den
3. marts 2022 hos Jørgen
Deltagere: John, Henrik, Jørgen, Herbert, Nanna, Torben
Afbud: Janne, Michael, Birthe, Bent

Dagsorden
1. Velkommen
Formanden bød velkommen til aftenens møde.
2. Er der ændringer til dagsordnen?
- Henvendelse fra Herbert hansen ang. bygning af mur i skel
- Honorar for udbringning af meddelelser fra MGF
- Væltet træ på engen
3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil
Referat godkendt uden anmærkninger
4. Siden sidst
4.1. Formanden beretter
4.1.1. Status på ekstraordnær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær GF er skrevet og godkendt, bliver sendt ud sammen
med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
5. Kassereren beretter
5.1. Revideret årsregnskab 2021 til godkendelse
Regnskabet kort: indtægt 487.451 kr. udgifter 278.353kr.
Resultat før omkostninger 209.098 kr.
Øvrige driftsomkostninger 53.011kr.
Resultat før renter 156.088 renteudgifter 1.905kr.
Overskud 154.182 kr.
Hensat 45.000kr. til Vild med Vilje
Egenkapital 299.736kr.
5.2. Budget 2022 til debat
Bestyrelsens forslag til budget for 2022 vil blive sendt ud til medlemmerne sammen
med indbydelsen til GF.
6. Arrangementer
6.1. Generalforsamling
6.1.1. Indbydelse til spisning
Bliver sendt ud til medlemmerne sammen med indbydelsen til GF.
Jørgen er hovedorganisator af generalforsamlingen.
Maden skal hentes (Herbert)
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servering oprydning, opvask. Eventuelt skal gulv og inventar rengøres i
kultursalen efterfølgende (Nanna er tovholder, alle hjælper til).
Vi undersøger om vi kan få Gymnastikforeningen til at hjælpe med opgaven.
6.1.2. Beretning
Formanden har af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, fået stikord til en
beretning som bliver sendt ud sammen med indkaldelsen til GF
6.1.3. Indkomne forslag
Forslag modtaget fra Svalehøjen 19 ang.12m- bæltet på Svalehøjen.
Bestyrelsen debatterede forslaget
6.1.4. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen har et par vedtægtsændringer grundet sammenlægningen med
GF Stejlehøjen.
Bestyrelsen vil udvide bestyrelsen fra 8 til 10
Området som MGF dækker udvides med flere matrikler.
Vedtægtsændringerne vil blive forelagt på kommende GF
6.1.5. Valg af bestyrelse
Henrik, Jørgen, John og Torben er på valg. Alle modtager genvalg.
Yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges.
6.1.6. Afstemning ved GF
Der bliver uddelt stemmesedler med 2 forskellig farver, da det ikke er alle der
kan stemme for 2021 regnskabet.
7. Ændringer til udsendte dagsorden
7.1 Henvendelse fra Herbert hansen ang. bygning af mur i skel
Herbert Hansen har pr. brev fra 2013 anmodet om lov til at opsætte en mur i
stedet for en hæk. Muren er sat og bestyrelsen har ingen indvendinger mod
muren.
7.2 Honorar for udbringning af meddelelser fra MGF
Forretnings skal justeres for omdelingen af tryksager skal justeres til 800kr.
Grundet sammenlægningen med GF Stejlehøjen 142 ekstra
7.3 Væltet træ på engen
Medlem vil fjerne træet mod at få brændet. Dette har bestyrelsen accepteret.
8. Næste møde.
29. marts kl. 19 på video
9. Eventuelt
Intet
Torben Aa. Hammer
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