Referat

d. 4.juni. 2014.

bestyrelsesmøde i Foreningen Liv i Landsbyen mødelokalet på Mejeriet
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering fra Estrid om, hvad der blev diskuteret og besluttet på Købmandsmødet den 22. maj 2014.
4. Orientering fra Estrid, Tove og Jørgen-Ulrik om, hvad der blev diskuteret og besluttet på fællesmødet for
foreningerne den 21. maj 2014 og hvad det betyder for LiL-bestyrelsens videre arbejde.
5. Orientering fra Jørgen-Ulrik om, hvad der er blevet aftalt med Peter.
6. Aftale hvornår vi skal indkalde Knud til drøftelse om pr. Alternativt konklusioner på mailkorrespondance
med Knud om pr.
7. Gennemgang og drøftelse af forretningsorden.
8. Tage foto af bestyrelsen til Alken.dk
9. Evt. Smukfest, mødedato for de tre foreninger

Referat:
Tilstede: Jørgen-Ulrik, Tove, Estrid - Jacob

Afbud: Birgitte

1. Referat godkendt
2. Godkedt dagsorden
3. Ref. Godt møde, go opbakning og energi hvor folk melder sig til pr/skiltegruppe/turist gruppe, udsattegruppe, udsmykning genoplivet, møde med ny direktør for osuma, nye vaskekoner, en del praktiske
afklaringer, juntaen overgået til styregruppen, som er Ingvar, Pernille, Søs og Estrid.
4. Ref. Tove. Se tidligere referat. Tove sender doodle ud til opfølgningsmøde med de tre foreninger i
september.
5. Peter betaler regninger indtil det er gået i orden med banken.
6. Vi sender beslutningreferat til Knud, Alken.dk efter hver møde. Referat læses op i slutningen af mødet.
7. Udsat
8. Udsat
9. Smuk fest. Vi samler ind til Mejeriet, hvor Mejeriets bestyrelse disponerer.
10. Jens og Inge får stadig post, henvendelser fra myndigheder. Jørgen- Ulrik ændrer cvr.. Estrid ændre
nordeabank. Liv i landsbyens adresse er til alkenvej 46.a
11. Mødet i onsdag den 20. august ændres til kl. 19.30. tjek op på efterårsmøder den 20 august.

12.

Udeareal: organise af at få ryddet op, ordnet arealet udenfor købmandsbutikken, p-pladser m.m
Ref. Estrid

