Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 31/10 - 17
Tilstede: Niels Bjørn, Lars, Karsten, Claus, Gutten og Mona
Fraværende:
Godkendelse af
referat
Ombygning

Vemb, hvad, hvor

Forsikringer
Hjertestarter

Grønne
støttemidler til
foreninger
Jysk energi
Julemand
Evt.

Ref. Mona

Referat fra 27/9-2017 godkendes
Nye gipslofter lagt op i ”omklædningsrummet”. Hele det samlede
opholdsareal er nu lyst og indbydende, ide alle vægge er spartlede og
nymalede.
Knud har skaffet et brugt køkken, som nu skal installeres.
Gulvet bliver endeligt bestilt i morgen, og lægges ned i uge 50.
Tømreren mangler fortsat at fuge vinduer indvendigt.
Terrassedøren der er sat til salg, skal sættes ned i pris. Dette sørger Claus for.
Nøglerne til huset er lagt om. Der er lavet 8 nye nøgler. Nøglerne udleveres
fremover kun ved underskrift ved formanden. Nøglerne vil blive mærket,
hvilket Lars har lovet at tage sig af.
Gutten sørger for at vi inden deadline for bladet (8/11), får julearrangementet
(9/12) og generalforsamling (31/1) med i bladet. Karsten giver 2/11 resten
af bestyrelsen besked om tidspunkt for julemandens ankomst og hvor vi kan
få husly på dagen.
Lars undersøger mulighederne hos forskellige selskaber.
Hjertestarteren kommer til Bur forsamlingshus 30/11 hvor der kl. 14-18
afvikles kursus i genoplivning og i brugen af hjertestarteren.
1.hjælperne er flg.
Lene Thomsen, Niels Bjørn, Karsten, Anne Mette, Ole Steffensen og Preben
Morratz.
M.h.t. forsikringen undersøger Lars nærmere.
Starteren skal serviceres x 1 årligt.
Hvis der er nogen der har lyst til at give et bidrag, kan pengene indbetales på
Aktivitetsforeningens konto nr. eller via mobilpay. (se bursogn.dk). Anfør
”Hjertestarter” på indbetalingen.
Vi får i uge 45 svar på vores ansøgning, om støttemidler til maling af
klubhuset udvendigt + en plæneklipper.
Lars deltager i møde i forsamlingshuset 13/11, hvor der orienteres om
mulighederne for at ansøge om midler fra sponsorpuljen.
Julemanden kommer med toget til Bur 9/12 kl. 14.51. Efterfølgende plan finde
Karsten ud af 2/11.
www.bursogn.dk skiltene er hængt op.
Generalforsamling 31/1-2018 kl. 19 i klubhuset.
Næste bestyrelsesmøde 5/12 – 2017 kl. 16 i klubhus. Mona sørger for kaffe.

