Referat af bestyrelsesmøde i ABAF 2. marts 2016
Til stede: Asmund Bertelsen, Gitte Treckner, Sanne Gry Hansen, Lotta Schmidt og Julie Abildgaard
Referent: Julie Abildgaard
1.
Revidering af regnskaber og planlægning af tilretning af budget til ny godkendelse.
Kassereren (sanne) opfordrer til at der betales kontingent 1.marts for at ramme udgifterne i ABAF´s
regnskabsår. Mange af vores udgifter er steget f.eks vandværksregning, hvis ikke der er nok
kontingent-betalere i løbet af 2016 kan vi risikerer en stigning i kontingent ved næste
generalforsamling. Lotta tager fat i Lars vedrørende de stigende udgifter.
2.
Konstituering: Gitte Treckner fortsætter som formand, og dette vedtages enstemmigt. Sanne
Gry fortsætter som kasserer, dette vedtages også enstemmigt. Vi lægger op til en mere bred struktur
og mere hjælp til posterne.
3.
Års hjul. Lotta og Sanne har arbejdet på et års hjul. Dette skal være en hjælp til de store
arrangementer, som borgerforeningen afholder. Der fastsættes mødedatoer forud for de store
arrangementer. Mandag 2 maj med dagsorden byfest og sankt hans. Sankt hans kan meldes ud som
en fællesspisning så der er et madhold der laver salater og man selv medbringer kød til grill. Vi slår
op på alken.dk om der er nogen der vil være tovholder på sankt hans slut april. Næste møde 2 juni
kl.19.00 hos lotta. Tirsdag d.28 juni og tirsdag d 2 august. 6.september kl.19.00. Onsdag d.2
november k.19.00.
Asmund fører datoer og dagsordener ind i årshjulet.
4.
Tilretning af folder til nye beboere. Email-adresse indsættes og opfordring til kontingent
betaling omkring marts. Lotta påtager sig at få folderen opdateret og redigeret.
5.
Emnet omkring arrangementer i borgerforeningsregi hvor der tages entre tages op. Der har
været uvished/sløsethed omkring hvornår det koster ekstra at være med til et arrangement i mejeriet
hvis ikke man er medlem af borgerforeningen. Der må laves en rettesnor for de forskellige gruppe
af arrangementer så man ved hvilke entrepriser man skal tage. Indtil videre vedtager vi at der ved
nærtstående arrangementer tages en forskel på 20 kr (f.eks 100 for medlemmer og 120 kr for ikke
medlemmer). Emnet tages op igen næste gang.

