Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag den 12. september 2016
Gedved Kultur- og Medborgerhus
Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard
Ole Lund Svendsen
Martin Frydenlund
Birgitte Feldborg

Afbud fra:

Holger Nissen
Henning Hansen

1. Godkendelse af referat fra møde den 18. august 2016
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
2. Siden sidst
• Beplantning med påskeliljer – Holger – udsættes til næste møde
• Gedved Sø – Tolstrup Enge – Henning – udsættes til sidste møde
• Cykelstier – Ole laver udkast til læserbrev omkring cykelstier på vegne af Lokalrådet.
• Indretning af foreningslokaler – Martin forventer, at opvaskemaskinen kommer i
morgen, og så kan Jakob og Henrik komme videre med at etablere køkkenet.
3. Udstykningen på Kirkevej
Orientering om status ved Holger (det blev så Niels Arne, der orienterede).
I modsætning til forventningerne på sidste bestyrelsesmøde, ser det ud til, at der er kommet
gang i anlægsarbejdet og byggemodningen.
Det forventes, at grundene kan sættes til salg i februar 2017, men det kan blive tidligere. Vi
diskuterer evt. tiltag i den sammenhæng på næste bestyrelsesmøde.
4. Gedved sø – Tolstrup enge
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.
5. Fjernvarmemøde
Oplæg til program v. Martin og Niels Arne
Møde er afholdt. Der lægges op til et éndagsarrangement – søndag den 6. november.
Martin indkalder til et møde med Per Langkilde fra Gastech. Niels Arne og Martin deltager,
Birgitte vil gerne deltage, hvis kalenderne kan passe sammen.
Når mødet er afholdt, lægges der et budget for arrangementet. Det er vigtigt, at der er
sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

6. QR-koder
Henning vender tilbage med opdatering, når der er noget nyt.
7. Økonomi
Vi har drøftet økonomien i Lokalrådet.
Martin sender diverse informationer til Birgitte, som sørger for at få adgang til Lokalrådets
konto og laver en liste over de personer, der har betalt kontingent for 2016.
8. Eventuelt
Intet at bemærke.
Referent:
Birgitte Feldborg

