Referat af bestyrelsesmøde i Bølling Sogneforening d. 6.11. 2019
Til stede: Berit, Heidi, Søren og Birgitte (ref.)
Ordstyrer: Heidi
Godkendelse af referat: godkendt
Legepladsrapport:
Opfølgning på rapportens bemærkninger (vippebukken og klatrevæg) til foråret.
Godkendelse koster 1700 kr., pris ved max. 12 redskaber 2000 kr.
Skur, stikkontakter og indendørs inventar:
Søren varetager relevante indkøb (hvid maling indvendig, maleruller, nøgleboks og stikkontakter hos Stark)
Ind til videre overfladebehandles skuret ikke udvendigt.
Maledag d. 14.12. kl. 9:00. Heidi og Berit maler, Søren m.fl. laver indvendig montage, når maling er tør.
Søren sørger for affugtning af skur for at få vand ud, der kom ind under byggeriet.
Crossfitbane:
Der forventes at være ca. 27.600 kr. til crossfitredskaber.
Forslag til redskaber (ekskl. moms):
Høje bomme til udstrækning:
8.450 kr.
Ryg-mave-bænk 20 grader:
8.920 kr.
Trappe:
11.230 kr.
I alt
28.600 kr.
Kan vi presse firmaet til at give os de tre redskaber til 27.000 kr.? Berit forhandler.
Redskaberne kan opbevares i Jakobs maskinhus til foråret.
Nøddetræer og buske:
Søren og Birgitte påtager sig at indhente tilbud hos Herborg og købe planter. Beløb max. 5.000 kr.
Valnødden plantes midt på grunden mod vejen, nøddebuske plantes nordligt på grunden.
Plantedag lørdag d. 23. november kl. 9:00.
Fræsning mellem bøgetræer:
Vi er interesserede i Oles tilbud, men denne del er sidste led i projektet om forskønnelse af kommunale
grunde.
Plæneklipper:
Søren har talt med Bent Vendborg fra RKSK vedr. klipning af hegn. Sogneforeningen oplever, at kommunen
svigter aftalen omkring plæneklipperen.
Der er enighed i bestyrelsen om, at aftalen med kommunen skal ophøre. Det er bestyrelsens vurdering, at
aftalen koster ca. 6000 kr./ år, og at vi reelt kun får godkendelse af legepladsen til gengæld. Denne koster
separat 1700 kr., og er derved en dårlig forretning.
Dato for mødet med kommunen: torsdag d. 30. januar 2020 kl. 14:00 på Smed Sørensens Vej 1.
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Juletræstænding
Berit har lejet forsamlingshuset til d. 1. december (med rådighed fra fredag aften).
Kirke kl. 16:00, fakkeltog kl. 17:00 og julefrokost kl. 17:30
Berit spørger Jens Landting om fakkeltog.
Martin og Søren sørger for opsætning og pyntning (lys) af juletræ på torvet og i forsamlingshuset.
Birgitte laver indbydelse (hurtigst muligt) og julequiz. Tilmelding senest tirsdag d. 26.11. Pris 75 kr. voksen/
50 kr. børn. Børn under 3 gratis i ledsagelse af tilmeldt voksen.
Birgitte køber præmie til quizvinder.
Alle/ Berit og Heidi dækker bord fredag kl. 15:00.
Berit og Heidi køber ind lørdag kl. 9:00.
Menu:
Sild med hjemmelavet karrysalat
Fiskefilet med remoulade
Varm leverpostej med bacon og champignon
Medister med rødkål
Ost og kiks
Æbleskiver og gløgg
Slikpose til børnene
Evt.
Nøgler til skuret: Alice får en nøgle. Der opsættes nøgleboks på skuret.
Bydelsmødre: bestyrelsen har ikke tid/ overskud til opgaven.
Søren sender takkemail til alle dem, der har hjulpet med at bygge skur.
Velkomstambassadør-tjans er i dvale.

General - All

