Bestyrelsesmøde 06-2018
Mødested:

Tingsted Foreningshus

Dagsorden:

Dato: 27-08-18.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat 05 - 2018 fra 25/6 – 2018.
3. Siden sidst
Naturråd 27/6
Lone Svendsen 40 års jubilæum
Grønt råd 5/7
ØEBK 75 års jubilæum 18/8
Følgegruppe Bøtøskoven.
Afsked med Klaus Lykkebæk 23/8
Henvendelser fra Nørre Alslev Boldklub og foreninger i Eskilstrup.
4. Økonomisk orientering ved Mogens Hansen.
5. Høringssvar til udvalgsstrategi 2019 – 2022.
6. PARA sport.
7. FOU ved Bjarne Boesen.
8. Nyt fra udvalgene og kontaktråd.
9. Eventuelt..

Deltagere:

Ebbe Bressing
Benny Ellekjær
Mogens Hansen
Dorthe Fabricius
Ole Thingsted
Bjarne Møller Boesen

Afbud:

Kenneth Nielsen
Martin Håkonsson

Uden afbud:
Referent:

Bjarne Boesen

Ad1.

Godkendt.

Ad2.

udskydes

Ad3.

Ebbe gav en information om deltagelse i.
Naturråd 27/6 her er der arbejdet med rekreative områder og forslag til et forslag til et
grønt danmarkskort
Lone Svendsen 40 års jubilæum
Grønt råd 5/7 her er GSIR kommet med i det nye råd.
ØEBK 75 års jubilæum 18/8
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Følgegruppe Bøtøskoven.
Afsked med Klaus Lykkebæk 23/8
Henvendelser fra Nørre Alslev Boldklub vedr. hvordan man søger støtte til arrangementer.
Henvendelser fra foreninger i Eskilstrup. Stor bekymring vedrørende tagplader som falder
ned og asbest som bliver blottet og daler ned i hovedet på brugerne, Ebbe kontakter kommunen vedr. problematikkerne sikkerhed og sundhed for brugerne, arbejdsmiljø for de ansatte.
Ad4

Økonomi er ok, regnskab blev gennemgået.
B Frem har ikke betalt kontingent på trods af utallige henvendelser.
Bestyrelsen vedtog at foreningen udmeldes, hvis foreningen ønsker at blive medlem gælder samme vilkår som for nye foreninger.

Ad5.

Der blev udarbejdet er høringssvar vedrørende udvalgsstrategi 2019 – 2022.
Dette gav anledning til nogle spændende og inspirerende diskussioner.

Ad6.

PARA sport er blevet meget populært og er i en god udvikling, der arbejdes med et cykelprojekt men udstyret er dyrt, svømning har pt 26 svømmere.
Der arbejdes med at få fuldmagter og bank på plads for foreningen.

Ad7.

Orientering

Ad8.

Intet mangler stadig et udspil fra Guldborgsund hallerne

Ad9.

Ole meddelte at ønsker at trække sig som hjemmeside redaktør ultimo december 2018.
møde 17, september mødet afholdes i Stubbekøbing, ebbe kontakter Jess
Deadline for indstilling til priser er 14, september.
Generalforsamling afholdes 13 marts kl 19.00 Bjarne forsøger at lave en aftale med Søren
Østergård om foredrag, Ebbe booker 1 sophieskolen eller sosu skolen.
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