
 Referat af bestyrelsesmøde d.10. april 2018 
 

Til stede:  Niels Ivar, Finn, Connie, Jens 
 

Afbud: Frode 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde 
. 
Niels udtræder med øjeblikkelig virkning af bestyrelsen, da han har solgt hus og flytter til Ejby.  
Bestyrelsen takker for indsatsen og for et godt samarbejde. 
 

Suppleant indkaldes. Valgt er Kirsten Nissen eller Kuno Sørensen.  
Formanden varetager denne opgave. 
  
Kommende arrangementer: 
-Vedr. Fællesspisning den 13.april: Der er nedsat et udvalg bestående af Leif Fischer, Anne Jep-
sen, Marianne Sass og Niels Ivar. Tilmeldt 33 personer.  
Udvalget tænker, at de evt. har mod på selv at lave maden næste gang. 
 

Rekreativt område ved Mosen. Indbydelse til orienterende møde den 17. april om det rekreative 
areal og ideer til anvendelse af området. Jens er mødeleder. 
 

-Affaldsindsamling den 22/4:  
Tilmelding senest søndag den 15.april, minimum 10 tilmeldinger for afholdelse. 
 

-Skt. Hans aften.  Arrangementet med bål afholdes på det rekreative område.  
Jens undersøger dagspris på et toilet skur.  
Frode undersøger hos Preben eventuel tilslutning af vand. 
 

Regnskab ved Conni:  
Overskud: 5.436.00.Likvid beholdning: 303.392. Husets overskud:735,52.  
 

-Hjertestarter:  
en flytning er nødvendig ved Købmanden, da adgang hertil efter lukketid ophører.  
Forslag om flytning bag butikken og med henvisning ved store grønne pile.  
Finn taler med Erik Hansen herom. 
 

Landsbypedeller.  
-Der er tilmeldt nye landsbypedeller og et par har frameldt.  
Der er nu 15 deltagere. Jens laver oversigter over deltagere, der varetager henholdsvis Legeplad-
sen, Tunnelområdet, Moseområdet og Vejrabatter. 
-Der købes et materielskur til opsætning ved legepladsen.  
Der er planen at købe en havetraktor, som skal anvendes på legepladsen og placeres i skuret. 
 

-Assens kommune har udtrykt ønske om at komme på besøg for at lære om vore aktiviteter i om-
rådet. Tidspunkt endnu ikke fastlagt.  
  
Aktiviteter i efteråret 2018. 
Forslag: - Ølsmagning -Fællesspisning   -Musisk underholdning eller rejsebeskrivelse 
 

Eventuelt:  
Problemer med flasker og dåser. Jens henvender sig til Assens Forsyning om en særordning. 
 

Næste møde den 8. maj kl.15.oo 


