1.Referat fra GF godkendes.
Der bemærkes at vedtagelsen af beløb til fodboldklubben bør være under ”indkomne forslag” og
ikke under evt, men det vurderes som mindre væsentlig
2.Der blev aflagt regnskab.
Det er for længe siden at Peter, har sat op med aktiv og passiv, og Grethe vil hjælpe med at sætte
det korrekt op.
Der gøres opmærksom på at den samlede bestyrelse, skal indsende kopi af sygesikring + billed-id
til banken.
Formanden sender mail, vedrørende hvilken mailadresse det kan sendes til i banken.
3 Konstituering
Grethe forslår John som formand, og der stilles spørgsmål om der skal være næstformand. Iflg
vedtægterne skal der vælges formand, næstformand, kasser, sekretær 1. og 2. suppleant.
Der forslås at næstformand og sekretær slåes sammen for 2018.
John vil gerne være fri, da han ikke ved hvornår han flytter.
Flemming Rasmussen vil gerne være formand, men er optaget på Gotland maj måned med.
Charlie foreslår en model med Flemming Rasmussen som formand og John Kryger som
næstformand, som John er med på, og det vedtages.
Grethe forslår Peter som web-mand (hjemmeside og facebook), hvilket vedtages.
Peter foreslår at der laves en fb-side – vi tager det på næste møde, og der sendes oplæg rundt.
Charlie foreslås som kaser, og Grethe opretter en mailadresse, til kaseren.
Der vedtages at der skal hentes en revisor udefra.
Charlie skal fremskaffe tidligere regnskaber fra Ole Bitzer.
4 Stormøde om skoler.
Vi skal lave et borgermøde.
Vi tager udgangspunkt i d.16. maj, da der ikke er politiske møder den dag.
Vi søger at afholde det på en af skolerne. Thomas Jensen finder lokation og booker, og giver
Grethe besked, så pr-materiale kan laves.
5 Kommende møder
Møde d.2. maj med Linda Frederiksen tager Grethe til.
Mødet d.3 maj om skole-undersøgelserne sendes Thomas Jensen til. Hvis han er forhindret, tager
John afsted.
9. maj kl. 20:00 holder lokalrådet møde med input fra skolemødet, med det formål at forberede
borgermødet om skolerne.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d.31. maj kl20:00 i aktivitetshuset Toksværd.

