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Bestyrelsesmøde torsdag 24.maj 2018 

Referat 

 

 

Torsdag den 24. maj 2018 blev der afholdt bestyrelsesmøde på Nørrevænget 108. Til stede fra bestyrelsen 

var John Præstegaard, Søren Thomassen, Hanne Lund, Karsten Petersen og Hanne Hougaard. 

 

Der var ikke udsendt dagsorden forud for mødet. På mødet blev behandlet 1) Generalforsamling i 2019 2) 

Aktiviteter/opgaver i den kommende tid. 

 

Ad 1) Generalforsamling i 2019: 

På den seneste generalforsamling fremkom der ønske om, at dato for næste års generalforsamling blev 

fastsat så hurtigt som muligt. For at imødekomme dette ønske, besluttede bestyrelsen, at vi stræber efter 

den 21. marts 2019. Søren kontakter Espebo. Er det ikke muligt at få Fælleshuset den pågældende dag, 

reserverer Søren en dag så tæt på denne dato som muligt. 

 

På seneste generalforsamling blev formen for generalforsamlingen ligeledes diskuteret. Dette udfra at få 

flere beboere til at møde op. Bestyrelsen besluttede, at vi vil finde en foredragsholder, der kan ”inspirere” 

mens det traditionelle ost og pølse bord indtages. Forskellige ideer blev debatteret. Karsten har i opdrag at 

forfølge en konkret ideer. Tanken er, at indlægget skal tiltrække såvel den yngre som den ældre del af be-

boerne i vores område. 

 

Ad 2) Aktiviteter/opgaver i den tid: 

For første gang i mange år skal der opkræves kontingent. Information herom er udsendt sammen med refe-

ratet fra generalforsamlingen. Søren oplyste, at der allerede er lidt mere end 30, der har betalt. Seneste 

frist er 1. juli. Søren følger antallet af indbetalte kontingenter løbende, der gives en reminder i næste ny-

hedsbrev og endelig må vi finde en form for at rykke, de forhåbentlig få, der ikke har indbetalt efter som-

merferien. 

 

Næste nyhedsbrev udsendes omkring den 20. juni, så det kommer ud, inden man er rejst på ferie. 

 

 

Gru nde je rfore n in ge n  “Ryge tlu nd” 
  E-mail: bestyrelsen@rygetlund.dk                                                                    Internet: www.rygetlund.dk  

 


