Referat af bestyrelsesmøde i Sct. Jørgensbjerg Lokalråd
Onsdag den 28. september 2016 kl. 19.30 hos Karin,
Brøndgade.
Til stede:, Karin, Per og Britha.
Afbud fra: Charlotte, Thyra, Casper og Trine-Maria
Referent: Britha.

Dagsorden:
1) Referent: Britha.
2) Godkendelse af referat: Alle referater godkendes kort efter møderne og lægges på
hjemmesiden, hvorfor punktet herefter udgår af dagsordenen.
3) Nyt på Bjerget: Der er nye beboere i flere huse. Vi sender velkomstbrev og håber de har
lyst til at være medlemmer. Folk har fået øjnene op for muligheden for at leje
Teltlaugets telte.
4) Evaluering af sommerfesten 20. august: Festen blev en stor succes! Flere børnefamilier
stod for bl.a. tovtrækning og sækkevæddeløb og deltagerne, både børn og voksne, gik op i
det med liv og sjæl. Kagebordet og havevandringen var som sædvanlig populære indslag.
Der er allerede 4 haver, som har meldt sig til, at vi må kigge ind næste år, og da der skal
bruges ca. 6 stk., er vi allerede godt på vej. Britha laver en slags drejebog for
sommerfester, så vi ikke glemmer f.eks. hvor meget grillkul, der skal bruges, samt at
afspærre en P-plads, så vi kan komme ind på pladsen med telte osv.
5) Kommende arrangementer:
- Onsdag den 26. oktober: Lokalrådets Generalforsamling
- Per sender indkaldelse samt tilmelding til fællesspisning ud på mail.
- Britha sørger for at printe og omdele til de medlemmer, der ikke har mail, og står
for tilmelding til fællesspisningen.
- Fællesspisning i Store Børs kl. 17.45-19.15, for egen regning, for dem der har tid
og lyst
- Kl. 19.30, Generalforsamling i DUI-huset. Vi sørger for kage, mælk, sukker og
servietter. Charlotte og Trine-Maria indkøber dette.
- Vi beder deltagerne om selv at medbringe kaffe og te. Der ER kopper!
- Dirigent: Bjarne har sagt ja til at styre tropperne.
- Britha har meldt sig som referent.
- Bordene står som de skal og der er lærred. Karin sørger for pc + projektor.
- Karin og Charlotte laver årsberetning.
- Per fremlægger som vanligt regnskabet.
- Jan fortæller om hvordan det går med Rings Venner.
- Per og Britha er på valg og er villige til at modtage genvalg.
- Revisor Steffen og revisorsuppleant Michael er også på valg, Karin spørger om
de vil modtage genvalg.
- Casper er ligeledes på valg, han ønsker at overlade suppleantposten til en anden.
6) Eventuelt:
- Britha viderebragte et ønske fra nogle medlemmer, som godt kunne tænke sig, at
der blev holdt et fælles loppemarked på Blegeengen (ved Gadekæret). Vi fastsatte
datoen til: lørdag den 6. maj 2017. Britha er tovholder for tilmeldinger m.v. Vi
sætter teltene op og medlemmerne skal selv komme med borde og andet
nødvendigt. Ryd op i skabe og skuffer i de lange vinterdage og sælg tingene på
loppemarkedet. Mulighed for at sælge kaffe/te og kage? Børnene kan sælge
legetøj?

Næste møde (konstituering bestyrelse): Onsdag den 2. november kl. 19.30 hos Britha.

