Bestyrelsesmøde mandag d. 21. februar 2022 kl. 19.00
Hos Birthe Nielsen, Fluebæksvej 52B.
Afbud:
Referat: Jan Fredholm
Dagsorden:
Punkt
1. Nyt fra formanden, som ikke er dækket af den
øvrige dagsorden.
2. Økonomi opfølgning.
2a. Gennemgang af økonomi
2c. Budget for næste regnskabsår

Kommentar

Beslutning

•

I.A.B.

•

•
•

OK
OK

•
•
•
•
•

•
3.0 Planlæg generalforsamling

1. Standard dagsorden.
2. Projekt biodiversitet.
3. Fjernvarme.

•
•

Vi beholder samme ambitionsniveau for
containere.
Vi lægger op til uændret kontingent.
Vedligehold af vejen sætter vi lidt op til kr.
20.000, fordi der er en del huller, der trænger
til at blive repareret.
Kr. 25.000 til vilde blomster på Trekanten
lægges på posten for beplantning træ og buske.
Kr. 10.000 af disse tager vi fra snerydning, på en
forventet mild vinter.
Og ellers samme budgetposter som i 2021.
Thomas har booket vandrerhjemmet. Mandag
d. 21. marts klokken 1900 på Ringsted
Vandrerhjem.
Thomas bestiller smørrebrød når vi ved, hvor
mange der kommer med.

•
•

•
•

•
•

4.0 Veje og fællesarealer opfølgning

•
•

5.0 Planlægning af julefrokost

•

•
•
•
•

Hanne fremlægger projekt vilde blomster på
Trekanten.
Efter generalforsamlingen vil vi gerne have
Ringsted Forsyning til at fortælle om fjernvarme
i Benløse. Hanne R. kontakter Ringsted
Forsyning om de vil komme at fortælle om
fjernvarmeprojektet.
Jan skriver invitation og printer 93 eksemplarer.
Jan giver invitationerne til Anne-Grethe inden
på fredag d. 25. februar. Tilmelding og forslag
inden 14. marts (til en fra bestyrelsen eller mail
gfvolden).
Regnskab og budget omdeles senere.
Næste containere skal være til Påske. Birthe
bestiller containere fra 13.4 til 25.4.
Vi skal kigge efter om der skal lægges en stolpe
under rampen, for at understøtte den.
På første møde i den nye bestyrelse, må vi kigge
på om der skal bestilles reparation af huller i
veje.
Fredag d. 22. april klokken 18.00 hos Jan.
Jan bestiller tapas fra Tapasboxen.
Thomas køber drikkevarer.
Både den kommende og den nuværende
bestyrelse inviteres med.

6.0 Eventuelt

•

•

Hanne R. har foreningens flag. Jan skriver på
hjemmesiden, at man kan låne det til ophæng
på foreningens flagstang.

7. Næste møde.

•

•

Aftales ved konstituering af den nye bestyrelse.

