Foreningen Andelsgaarde
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 14 august 2019 kl. 17:00-19:30 hos Ida og Rasmus
Deltagere: Rasmus, Morten, Phie, Helene og Kristoffer
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Siden sidst (praktikant startet)
3. Orientering om medlemsstatus
4. Orientering om økonomisk status (se vedhæftede)
5. Orientering om ansøgninger til fonde v Helene og Christopher
6. Orientering om nye kampagnefilm v Anders og Phie
7. Orientering om renovering og byggestyring (herunder evt. projektleder)
8. Oplæg om Lejrbjerggård facebookside (bilag følger på mødet)
9. Datoer for medlemsaktiviteter
10. Godkendelse af renoveringsbudget (se vedhæftede)
11. Godkendelse af foreningsbudget (se vedhæftede)
12. Startgrupper på Fyn og i Jylland?
13. Drøftelse af punkter til næste nyhedsbrev (herunder hjælp til nyhedsbrev)
14. Fremtidige mødedatoer
15. Evt.

1. Godkendt. Helene orienterede om beslutning om ikke at søge Villum Fondens
opslag i juni.
2. Sofie (praktikant) arbejder med oversigter, bl.a. problemer med indbetalinger ved
mistet kort. Christoffers far (Claus) er en god fundraiser. Helene tager kontakt til
ham og koordinere fortløbende. Rasmus er også ind over. Tor Nørretranders vil
gerne holde foredrag. Der er lidt med hjemmesiden, det arbejder Morten og
Rasmus på.
3. 905 medlemmer dags dato
4. Der er en fornuftig udvikling i økonomien. Renoveringsbudgettet blev gennemgået.
Det skal samlet ikke overskride 750.000 kr. Fokus på gode passende
vinduesrammer. Prioritering af rengøring. Flexjobber? Budget til indkøb til
fælleslokaler blev godkendt.
5. Hele gården er registret. Visionsprojektet gennemgået. Der søges fonde herfor.

6. Ny kampagnefilm af Morgenthaler er vel modtaget. Går i luften allerede i næste
uge.
7. Orientering modtaget. Arbejdet skrider fremad. Der er taget prøver af
bygningsdele af hensyn til renovering.
8. Oplæg godkendt.
9. Datoerne bliver fortløbende annonceret
10. Godkendt med justeringer vedr. varme
11. Godkendt
12. Udskydes til næste møde
13. Gennemgået
14. Næste møde den 23.oktober kl. 18. Overvejelser om møde i forbindelse med
medlemsarrangement.
15. Der kommer 16 elever fra Krogerup Højskole i foråret 2020.

