Referat for Sogneforeningsmøde d. 28/06-2017
Tilstede: Asker, Berit, Martin og Søren. Referent: Søren. Der har ikke været udsendt agenda inden mødet.

Plæneklipper: Søren driver opgaven sammen med Jakob og kommunen.
Jakob skal spørge sin forsikring om den dækker.
Der skal laves en liste med hjælpere, så Jakob ikke er alene om at slå græsset.
Jakob og Berits maskine kan indgå i handlen om en ny. I så fald laves der en kontrakt om
hvordan ejerskabet er fordelt. Sogneforeningen kan også bidrage med et beløb til
anskaffelsen, dog er foreningens midler begrænsede.
Vi skal have overblik over de løbende udgifter og sikre at de ikke dræner foreningens kasse.
Redningskranse i Damslund: Asker driver opgaven.
Berit kontakter Henrik Hindbo angående pælebor. (Henrik har ikke et pælebor, vi bruger Asker
og Sørens)
Asker kontakter Peder Kragemose om oprensning af sandfang. (Det er efterfølgende aftalt at
Peder sørger for at vedligeholde sandfanget)
Asker, Søren og Berit monterer kransene i uge 27.
MobilePay: Martin driver opgaven. Der er udfordringer med, at Vivi ikke formelt er med i bestyrelsen.
Samarbejde med Faster, Astrup og Rk. Mølle.
Asker har deltaget i et møde om samarbejde mellem sognene. Mødet omhandlede
hovedsageligt institutionerne, skoler, børnehaver m.v., Det er aftalt at vi kun skal deltage i
forbindelse med cykelstien.
Grill på stadion: Berit driver opgaven.
Der er skaffet rustfast stål til en ny rist. Vi afventer at den bliver svejset sammen. Berit følger
op så den er klar inden sommerfest.
Fodboldmål: Martin og Berit holder øje med DBA. Søren laver aftale med John/Helle om evt. køb af træ mål.
Det er aftalt at vi vil bruge i alt 5000 kr. på målene. Første prioritet er nogen i alu. Alternativt
nogen i træ. Deadline er sommerfesten.
Berit skaffer kridtmaskinen og undersøger hvilket kalk der skal bruges.
Sommerfest: Sommerfest afholdes 19. august.
Vi låner Carsten og Anettes telt. Søren undersøger priser på endnu et telt så sogneforeningen
har sit eget.
Kul, drikkevarer, snacks m.v. styres af Martin og Berit.
Drinkskort: Berit har printet kortene.
Strøm: Berit har kontakt ejerne af æ klovbeskærers. Vi kan hente strøm ved dem.
Vi stiller op og gør klar d. 18 august.
Landdistriktsrådet holder møde i forsamlingshuset d. 28. august. Vi skal arrangere noget mad.
Asker har lejet forsamlingshuset.
Næste bestyrelsesmøde er d. 6. september.

