Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 3. juli 2013, kl. 19.00 på Fasanvej 27
Til stede: Jørgen, Hans-Christian, Tommy og Helge
1. Referatet: fra 29/4 blev godkendt.
2. Medlemmer/økonomi:
Medlemstallet er pt. 79, og kassebeholdningen er ca. 6000 kr.
En del medlemmer (ældre) har ikke mail-adr., og enkelte ønsker ikke at oplyse deres.
Helge vil opdatere medlemskortet (efter ferien), så vi kan udleverer ved betaling.
Vi er nødt til at sende brev til de medlemmer, der ikke har mail, vel også mht. fremtidige
arrangementer!
Dørmetoden bliver nødvendig af hensyn til de ældre. Tommy prøver at presse
opsætningen, så betalingsregistreringen er med på en A4. Vi kan derpå tage kontakt ud fra
samme opdeling som ved indhentning af mail-adr.
Jørgen gør opmærksom på, at vi skal konvertere filerne til PDF, for at sikre at alle kan åbne
dem.
Næste år vil vi bede om kontingentbetaling samtidig med indkaldelse til generalforsamling.
3. Hjemmeside:
Godkendt, Hans-Christian giver besked videre, og den er en realitet.
Omtale af hjemmesiden bliver sendt ud pr. mail (Tommy)
4. Fremtidige arrangementer:
• Ølsmagningen er fastsat til d. 27. aug. Kl. 17.00. Den koster kr. 100/pers. Max 30
deltagere.
• Tur på voldene i Nyborg foreslås arrangeret onsdag d. 25. sept.. Tommy forhører sig
hos John Måløv.
• Historisk rundtur på vor egn med Niels Aage Jensen er ikke mulig, da han nu er bosat
i det jyske.
• Billedforedrag ved Carlo Petersen - meningerne lidt delte, så ingen arr.
• Fremtidigt fællesskab med Aunslev Bykasse/Pilevad Grundejerforening bliver ikke
gennemført, da der fra deres side ikke er stemning for det.
• Solcelleforedrag vides ikke før Bent Ole vender tilbage.
5. Eventuelt:
• Landsbyrådet:
Hans-Christian deltog i Landsbyrådets seneste møde i Bovense. Han appellerer til,
at vi deltager i de kommende møder for at tale vores sag og interesser.
De næste møder er 25. okt. i Langtved og 21. nov. i Aunslev.

• Danmarks Naturfredningsforening:
Vi havde en del meningsudvekslinger om foreningen. Hans-Christian foreslog, at vi
som forening meldte os ind i DN, men erkendte dog også, at det næppe er muligt.
Vi kunne måske overveje at invitere DN til et kommende arrangement, hvor de
kunne fremlægge deres politik, kontra vores interesser i landsbylivet, hvis vi skal
kunne overleve. Jvf. ”Ridehallen”/maskinhallen på Hovgyden.
• Hjertestarteren ved hallen:
Det er et problem, at hjertestarteren i hallen kun er tilgængelig for alle, når hallen
er åben. Hvis den var anbragt udenfor ville alle kunne benytte den. Et skab til
starteren koster ca. 3000 kr. Hans-Christian vil tage kontakt til Landsbyrådet for at
høre om evt. tilskud sammen med Bovense og Aunslev BBF samt Hallen.
Et kursus i 1.-hjælp ville desuden være en god idé.
6. Næste møde:
Aftales over øllerne i Refsvindinge d. 27. aug.

Ref. Helge

