Mejeri Bestyrelsesmøde d.8.1.2019
Tilstede

Søren Benjamin, Gary, hans, Jytte, Poul, Edel

Afbud fra

ingen

Godkendelse af sidste
referat

Gardiner

Vi skal have prisen fra Johannes. Ikke for dyre.
Kan bruge de grå.

Benjamin kontakter.

Nyt fra formanden

Mange roser for lyd lys garderobe - generelt for vores hus.

Gary

Regnvandsbrønd – Gary fortæller igen om hvordan det
fungerer og hvordan skal laves. Også regnvand fra Tove og
Michael. Laves sammen med at de får lavet jordvarme.
Hans har godkendt at Mejeriet betaler 60% af regning og
Tove Michael betaler 40%. Gæt på samlet 10000kr.
Økonomi - noget nyt?

Kassen ender på godt 100.000kr som forventet.
Mangler betaling af regnvandsløsningen og scenepodier

Hans

Scenepodierne er ikke i helt så god stand som forventet.
Mangler mange samlebeslag til hjørner, hvilket gør at de
ikke kan bruges.
Projektor til salen

Har 2 muligheder:
1. Den orange som vi har haft stående længe. Er ok.
2. hvid, som Dennis kan købe fra sit arbejde, 1200kr
samlet. Nyere model. Bedre kvalitet. Skal sættes op
i loftet.
Vi vælger nr 2 - sættes op og gemmer den orange som
transportabel model

Mail fra Finn

Enes om at han får det år han ønsker så være ude pr
31.12.19.

tremmerummene

Et ledigt rum
Der er venteliste, Gitte Trudi får det ledige rum på 3 m2.

10 års plan – hvor er
vi om 5 år. Om 10 år?

generalforsamling

Udsat til næste møde og måske til næste bestyrelse

Afholdes tirsdag d. 5.marts kl 19
dagsorden ? udsat
Hvem er på valg? Gary, Benjamin begge genopstiller.

Hans snakker med
Dennis der skal
koordinere med
Gary.

Mail svar afsendt af
Jytte

Mejeri Bestyrelsesmøde d.8.1.2019
Suppleanter: Edel og Poul - begge genopstiller.
Punkt til dagsorden:
Drøftelse af om der skal være en begrænsning i hvem der
kan være medlem, knyttet til Bjedstrup skoledistrikt.
Opfordring til, at når man er medlem, så melder man sig
også til en arbejdsdag en gang imellem.
På næste møde gennemgås vedtægter.

Kommende
mødedato

Tirsdag d. 5.februar kl 18 længere møde.

