Bestyrelsesmøde d. 17/6 2020
Tilstede: Claus, Betina, Lone og Tove.
Belysning: der er valgt lamper og standere. I gl. Vridsløse skiftes lamperne først i 2021.
Claus sender et sammenkog til bestyrelsen og vejlaugene.
Claus og Tove går rundt med kontingent snarest.
Hjertestarter. Der findes en hjertestarter på Toftegården. Den er låst inde efter Toftegårdens
åbningstid. Måske fordi der mangler en boks til den.
Generalforsamling. Vi foreslår torsdag d. 3/9. Hvis det er muligt er det med den sædvanlige vin/
brød. Det tager vi stilling til når vi skal sende dagsorden ud.
Claus og Tove besøger Toftegården og snakker om generalforsamling/fællesspisning og
hjertestarter.
Fællesspisning i oktober og november forslag mandag d. 5/10 og tirsdag d. 3/11.
Februar og april 2021 onsdag d. 10/2 og torsdag d. 8/4.
Landsbyvandring. Claus finder liste over hvilke emner der har været oppe. Vi når det ikke i år og
foreslår derfor at vi aftaler et møde i foråret 2021. Claus kontakter Jan Holm.
Grenbunken. Claus gennemgår faktaskrivet og vi kobler det til bestyrelsens skriv. Derefter lægger
vi det på hjemmesiden så alle ved hvilke regler der skal overholdes omkring grenbunken. Tove
sørger for at det bliver lagt på hjemmesiden.
Parkering. Claus spørger politiet om hvilke regler der er for parkering på vejene, oﬀentlige og
private, om hvad vi gør med problemer med arbejdsbiler og med gæster til Toftegården.
Det er vigtigt at vi efterfølgende kan melde ud hvilke regler der skal følges for alle. Efterfølgende
tager vi parkering i landsbyen op på generalforsamling.
Vi snakker om hvor længe vi kan beholde fuglene. Der er et forslag om at flytte dem til et andet
sted i landsbyen. Der er ikke enighed i bestyrelsen om flytning.
Næste møde mandag d. 10/8 kl.19,30 hos Claus
Dagsorden er generalforsamling, parkering.
Referat Tove
Og udenfor referat. Laura er 1/5 blevet ny leder på Dyregården hun flytter ind til august. Der er
ingen problemer med vores foreslåede datoer, vi luftede evt. flere fællesspisninger oa.
Om hjertestarteren siger Laura at det er Toftegården som har betalt den og derfor var Emilies
beslutning at den skulle være låst inde. Vi nåede frem til at hvis grundejerforeningen ville betale for
et skab kunne den hænge på gårdspladsen. Den kan man komme til gennem haven hele døgnet.
Obs husk at sende referat fra sidste møde til hjemmesiden

