Referat fra bestyrelsesmøde i købmanden i Alken
Tilstede: Birgit, Mogens, Birgit, Søs. Afbud Pernille, Ingvar.
1. Konstituering formand/kvinde Estrid Bek, næstformand/kvinde Pernille Benzon,
kasser Gitte Treckner, medlemmer Birgit Bune, Søs Nielsen, Mogens Andersen og
Ingvar Kristiansen
2. Fællesmøde den 9. september Kl. 19.30
Vi indbyder til fællesmøde og hygge for alle frivillige købmænd, makkere, bagere,
praktiske, indkøbere m.v. Målet er at mødes på tværs af arbejdsopgaver, til snak
om praktiske ting, snakke fremtid, og øge kendskabet til hinanden. Dagsorden
kommer senere, men hold aftenen fri.
Det er godt at være med og godt for købmand og bageri at du er med😊
3. info fra bager:
- Bager sætter seddel på nedfrosne bagervarer, med indhold, dato, bedst
før pris. (Hanne køber labels)
- Bager sætter pris på andendagsbageri, eks cookies bevare prisen, boller
billigere.
4. Bagerne mangler en kogeplade, som de får godkendelse til at købe ind. Birgit står
for dette.
5. Medlemmer. Estrid skriver rundt til alle medlemmer, ønsker I stadig at være med,
medlemmer skrives i bog som ligger i købmandsbutikken. Dette for at tage vare på
GDPR regler. Vi tager medlemskab op til generalforsamling ift større involvering.
6. Birgit og Mogens introducerer bagere til hvordan de køber ind efter lukketid, hvis
der er noget de lige har glemt.
7. Diverse:
- rengøring, - ift egenkontrol, skriv initialer nederst når I har gjort rent. Hvis ikke
rengjort, skrives ikke rengjort.
- udeareal: I må gerne luges græs væk fra udearealet.
- Claus Madsen vil se på kaffekværn
- fødselsdag/markedsdag: Søs kalder sammen til udvalg
- næste årshjul skriver vi aktiviteter som fødselsdag og andre aktiviteter
- obs ved mælk til kaffe i caféen, husk at skrive dato på når i åbner en mælk, kun
åbne en havremælk ad gangen. Gitte skriver en seddel til kølerummet, blot for at
hjælpe hukommelsen.
- ok at købmandsvarer i det nye lager bliver flyttet tilbage, så det nye lager rum
fortrinsvis er bagerens. Købmanden beholder en hylde eller to efter behov, til
diverse brochurer, the m.m.
- vi har mange skilte. Skiltet med ”købmanden er åben” bruges sjældent er tung at
bære ud, og vi har fået nye skilte. Så derfor foræres det til Mejeriet.
- Caféåbning: en fantastisk hyggelig dag med gode kager og mange glade
mennesker. Dertil blev der solgt for ca 5.005,50, mod normalt ca.3.000
- Vi har taget kontakt til de ABAF og Mejeri forening om ønske om et fællesmøde

- Møder fremadrettet:
o 19 august kl. 19.30 bestyrelsesmøde
o 9. september fællesmøde 19.30
o 30. september kl. 19.30 bestyrelsesmøde
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