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Bestyrelsesmøde, mandag den 26. februar 2018, på foreningens kontor.
Mødet startede kl. 18.00

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand
Else Stie Kuhlmann
Lars Johansen
Kjeld Nielsen
Susanne Bergstedt

Afbud fra:

ingen

Fra administrationen deltog:

Hans H. Appel

(HCN)
(ESK)
(LJ)
(KN)
(SB)

(HHA) (ref.)

Dagsorden for mødet var:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra sidste møde den 29. januar
Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
Orientering fra formanden
Orientering fra administrationen
Sager til beslutning
a. Foreløbige regnskaber 2017
6. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter der
fortsattes med behandling af dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 29. januar
Referat var tidligere udsendt.
Afklaring:
Referat er godkendt og underskrevet

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol
Ingen tilføjelser
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Pkt. 3: Orientering fra formanden:
Der var fremsendt skriftlig information før møder vedr.:







Fællesmøde den 1. marts med Rødding og Løgumkloster
Formandsmøde den 27. februar
Fællesmøde med afdelingsbestyrelser den 21. marts. Der blev forelagt oplæg til
dagsorden, som kunne udsendes.
Oplæg til orientering i forbindelse med fraflytninger blev diskuteret.
Markvandring 2018
Kometbladet

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:
HHA orienterede om:




Udlejning i Rødekro fortsat fin, der blev udleveret statistik over rykkere m.v.
Der har været holdt personalemøde, herunder om ændret funktion.
Der er reserveret lokaler i Borgerhuset til årets afdelingsmøder, og til
generalforsamling på kroen.

Afklaring:
Orientering er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Foreløbige regnskaber for 2017
Der var udsendt bilag med dagsorden.
Resultater blev gennemgået og drøftet.

Afklaring:
Foreløbige regnskaber er godkendt, og behandles som det næste af revisionen.
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Pkt. 6: Eventuelt
SB nævnte mulig byggegrund, som også kunne være en mulighed i Rødekro.

Herefter afsluttedes mødet.

____________________
Hans Chr. Nielsen

_______________________
Else Stie Kuhlmann

_____________________
Kjeld Nielsen

__________________
Lars Johansen

_______________________
Susanne Bergstedt

