Referat 29. april 2019 på Sandbogård
Referat: Elsebeth
Tilstede: Kjeld, Claus, René, Elsebeth, Linda, Heidi, Kirsten, Rie
Afbud:

Godkendelse af referat
(F)1.4.2019

Godkendt.
Nyt på Dagsorden (F) betyder Fast punkt
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Økonomi, René (F)
Orientering

René har sendt regnskab til BBS.
Vi har to Mobilepay numre. Det er en aftale med to
numre, men Rene kan kun se den ene. Vi har
problemer med at kunne genkende indbetalingerne på
vores konto.
Der står pt 173.000 kr og 166.000 kr på
hensættelseskontoen.
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Gensidig orientering (F)

Mødet med Arbejdsgruppen og Tirsdagsmarked 23.04
Bestyrelsen kunne ikke deltage og fik desværre ikke
givet besked til Mie. Det beklager vi.
Sendte en sms til Mie og bad hende om, at orientere
os om næste møde. Vi vil gerne deltage.
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29.04.2019

Referenten sender godkendt referat til Naja.
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Debat, Elsebeth
Hvad skal bornholmermålene
betyde for Foreningen?
Vi har tilsluttet os tre mål.
-Hvilken betydning skal det have
for FS? Skal vi gå fra plastikkrus?
Skrives på hjemmesiden
(flyttet punkt fra sidst)

Drøftede, hvad vi kan gøre. Vi blev enige om, at vi vil
arbejde for, at finde et alternativt materiale til
plastikbægeret. Tuborg må have nogle løsninger.
Vores mål er: Foreningen Sandvig bruger ikke plastik.

Kirsten prøver at finde et alternativ for
plastikkruset. Kirsten kontakter Tuborg (vores
sponsor) Tim Kofoed og Lars Gornitzka.
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Allinge App, Heidi
Info samt drøftelse

Heidi præsenterede Michael Hornshøjs projekt app.
Den fungerer kun med Apple, og er for dansktalende.
Bestyrelsen drøftede om vi skal være med.
Bestyrelsen afventer deltagelse til app’en til at app’en
teknisk kan folde sig ud på andre styresystemer.
Vi følger udviklingen.
Foreningens hjemmeside, bykortet og Destinationens
app er nok for os nu.

Heidi kontakter Michael.
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Strandrens, Rie
Planlægning

Dato 2. juni. Kirsten og Linda er tovholdere.
Indbydelsen er klar.
Rie tilbyder at gøre indkøbene.

Drøftelse, Kjeld
Opgavebeskrivelser for Vicevært
og rengøring.
Sendt ud som bilag til sidste
møde.
-Skal ordningen fortsætte efter
28/6?
-Skal der ændres på teksten?
-Skal vi indkalde personerne til
møde om opgaverne
(flyttet punkt fra sidst)

Annelise Olesen trækker sig. Bestyrelsen drøftede om
vi skal fortsætte med at “lønne” rengøring. Annelise
har en afløser. Bestyrelsen takker ja til afløseren frem
til dec. 2019.
Vi afventer at mødes med vicevært til efter sæsonen.
Vi tænker, at toilettet i Rådstuen, ikke er et oﬀentligt
toilet.
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Foreningen skriver til afløseren Tine Buch og byder
velkommen til opgaven. Opgaven strækker sig fra
nu til dec 2019.
Rie kontakter Niels Lau. Elsebeth sender bilag til
Rie.
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Opgave
Audio-stander, Lydfil
Vi skal vel fjerne telefonnumrestanderne?
Skal vi stille en stander op?
(flyttet fra sidst)

Vi venter til telefonnumrene ikke duer.
Lydfilerne er ikke kommet endnu.

Drøftelse, Rie

Rie foreslår en Messengergruppe, hvor vi som
bestyrelse kan kommunikere lige her og nu.
Rie opretter en Messengergruppe.
Kjeld orienterede om, hvordan han kommunikerer i
foreningens webmail. Kjeld vil gerne være
videresender af mails i webmail.
Kjeld overleverer brugen af webmail til Rie.

Nyanskaﬀelser. Kjeld/Claus/
Kirsten

Kirsten har kontaktet Stefan XL byg om nye stole og
borde. Kirsten afventer svar.
Ombygningen går i gang medio maj. Der købes
materialer hos XL Byg. Der er bevilliget 10.000 kr.
Kablet til ølvognen er for langt og tungt. Kirsten køber
et nyt og kortere hos XL-byg.

Drøftelse, Kjeld

Bestyrelsen foreslår, at opgaven Kryds & Tværs
efterspørges på en alle-mail.
Hvis der er nogen, der vil tage opgaven fortsætter vi
med K&T.

Hvordan skal vi fremover
kommunikere med
medlemmerne? Hvor meget?
Hvordan kan vi fremover
undgå, de mange alle-mails
inden bestyrelsesmøderne?
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Kryds & Tværs: Hvordan kan vi
sikre et K&T efter Barbara? Vil
vi nøjes med Kjelds 14 dages
udgivelse om nyheder?

Kejld og Rie laver en overlevering.

Kjeld sender en alle-mail om, hvem der vil tage
opgaven.
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Dagsorden, Forslag Elsebeth

Rie og Elsebeth laver dagsordenpunkter ca 14 dage
før næste møde. Endelig dagsorden sendes ud 7 dage
før mødet
Rie vil gerne være mødeleder. Rie foreslår at sætte tid
på møderne.
Elsebeth laver dagsorden.Rie og Elsebeth laver den
endelige dagsorden sammen. Møderne foreslås at
starte kl. 17 og slutte kl 20.
Mødefrekvensen er ok. Vi holder møder i slutningen af
en måned, dog ikke juli og december.
Vi holder fast i at mødes sidste onsdag i måneden
som udgangspunkt.

Evaluering af Forårsdag i
Sandvig
Evaluering af Aprilsnar

Aprilsnar. Det var fantastisk - big spass.
Det var alletiders dag. Desværre fik bestyrelsen to
meget grove mails om Forår i Sandvig. Det var en grov
kritik af vores plakat. Der var fejl på.
Promenadekiosken var ikke helt begejstret for, at vi
valgte Skærtorsdag. Børnekonkurrencen var en
succes. Den gentager vi.
Foreningen brugte 15.000 kr til markedsføring.
Bestyrelsen blev enig om, kun at lave en forårsdag i
Sandvig til næste år.

Orientering fra grupperne:
Musik i Sandvig Claus
Torsdag på Scenen Claus

Gruppen har stadig problemer med, at finde et
hovednavn og booke lidt andre til åbningsdagen.
De holder møde på onsdag og der skal træﬀes et valg.

Samarbejde med BRK Claus og
kjeld (F)
Badebro
Kærlighedsstien
Stenhuggerstien
Toilet

De nederste trin bliver fikset.
Kærlighedsstien er ryddet. Det er fantastisk.
Stenhuggerstien er ryddet fra Fyrvej til Plejehjemmet.
Der var god opbakning. Tak til Kasper. Majse
Skovfoged har sendt en kritik, fordi, der blev brugt
elektriske redskaber. Hun får et svar.

Punkter til kommende
dagsorden skal skrives til
Elsebeth senest 7 dage før
næste møde. Kommer der
punkter sendere end det, så
bliver det punkt til næste
møde. Hvert punkt har en
overskrift: til orientering/
drøftelse/opgave/eller noget
andet.
Skal vi sætte max tid på
møderne?
Skal vi mødes oftere/mindre?
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Sender svar til Majse.

Evt (F)

Velkommen brevet skal ændres til at Rie er formand
Karoline hejser flag langs Promenaden. Hun vil gerne
have lov til at male flagstængerne. De passer bare
ikke i hullerne.

Liselotte fylder Stenhuggerstiens pjece op i
holderne.

Næste møde (F)

Dato 27. maj kl 17-20
Forplejning: Rie bestiller mad
Sted: Hammershusvej hos Rie

Punkter til dagsorden sendes til Elsebeth inden
20/5

Punkter til næste dagsorden (F)

Gensidig orientering (punkt 2) Nyt punkt
Planlægning af Sankt Hans
Hvilke aktiviteter skal annonceres til sommer og hvor?
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