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Bestyrelsesmøde den 10. januar 2016
Medborgerhuset Egedal, Kokkedal
DELTAGERE:
Benn, Lasse, Dorte B, Christian, Annett, Dorte L., Lars, Helge, Kirsten, Jan og Merete (referent)

REFERAT
A. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse
Punktet ”Indkøb af Dannebros fane” blev tilføjet dagsordenen.
Dagsordenen herefter godkendt.
B. Godkendelse af referat fra sidst Til godkendelse
Referatet godkendt uden bemærkninger.
C. Politisk dagsorden
a. Nyt fra samfund Fælles orientering
Nivå
Nivå Skole er kåret som landets bedste.
Skolens leder Lars Nyborg stopper.
Fredensborg
Den sædvanlige byfest, arrangeret af Slotsgruppen, ophører, idet
arrangørerne er løbet tør for penge.
En anden gruppe, bestående af omkring 100 personer, er nu gået
sammen om at arrangere en anden byfest. Formålet hermed er at skaffe
midler til opførelse af en svømmehal i Fredensborg By. Gruppen er
allerede så langt, at der er indgået aftaler med kunstnere mv.
Humlebæk
Folk tager godt imod, det der sker. Ellers intet nyt.
Kokkedal
Klimatilpasnings projektet er godt i gang, og det betyder bl.a. store
udgravninger med mange huller i jorden. Dette er til gene for beboerne.
Mange steder er der lagt nye sten på stierne.
Coop har solgt ejendommen i Holmegårdscentret til firmaet Innovator.
Fakta er lukket, og et større renoveringsarbejde er påbegyndt. I maj
forventes Netto at kunne åbne i de nyindrettede og større lokaler.
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b. Beslutning om rengøring på Nivå Havn – (Dorte Beyer)
Orientering om situationen
Dorte oplyste, at der er truffet en overordnet beslutning om, at
rengøringen af samtlige institutioner i Nivå Havn fremover skal
varetages af professionelle rengøringsfolk. Lokalerne skal herefter
rengøres 50 gange p.a.
Hidtil har de fleste klubber selv stået for rengøringen, og Dorte
forudså derfor, at mange brugere ville undre sig over, at Fredensborg
Kommune nu vil bruge så mange penge på et arbejde, der hidtil har
været udført gratis.
Benn mente, at beslutningen skulle ses ud fra ønsket om at få indført
en ensartet rengøringsproces, og at det at lave udbuddet som en
samlet pakke, har gjort det billigere. Merete tilføjede, at frivilligt
arbejde ikke må gå i stedet for ansættelse af arbejdskraft.
Orienteringen blev herefter taget til efterretningD. Organisatorisk dagsorden
c. Generalforsamling–(Benn)
Til drøftelse og planlægning
Indkaldelse er sendt pr. mail til de medlemmer, der har en
mailadresse, og pr. brev til alle øvrige. Vores mail system skulle være
kommet i orden.
Formandens beretning udsendes til bestyrelsen for evt. kommentarer.
Medlemsoversigten er blevet opdateret. Annett udsender.
Benn udarbejder udkast til konsekvensrettelser af vedtægterne.
Jacob forelægger regnskab og budget.
Der medbringes sangbøger, og vi både starter og slutter med en
sang.
Annett henter nøglen til Dagcentret – senest fredag før
generalforsamlingen, hvor Dagcentret lukker kl. 15.
Jan, Jacob og Christian sørger for indkøb af mad og drikke. Der
bestilles 200 stk. smørrebrød i Føtex samt drikkevarer, incl. kaffe og
te. OBS Noget af smørrebrødet skal være uden svinekød!
Bestyrelsen møder kl. 10.30.
Der er spisning ved 12.tiden.
d. Mødeplan for 2017– (Benn)
Til drøftelse
Der satses foreløbig på at afholde bestyrelsesmøderne på tirsdage
med start kl. 19.30.

i

I Fredensborg kommune

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 7. februar
Efter mødet har det vist sig, at Egedal er helt optaget denne dag.
Andet mødested oplyses senere.
E. Dannebrogsfane
Forslag fra Helge om indkøb af Dannebrosfane.
Prisen herfor er 6.500 kr. + moms. Dannebros fonden og / eller 5. juni
fonden kan ansøges om financiering af indkøbet.
Fuld opbakning til forslaget. Helge sørger for at ansøge fonden samt indkøb
af fane.
F. Eventuelt
Benn mindede om, at der lørdag den 21. januar afholdes seminar fra kl. 11 –
14 i rådhuskælderen. Det sker med fokus på kommunalvalget, og det er meget
vigtigt, at bestyrelsen møder fuldtalligt op.
Særskilt indbydelse er udsendt pr. mail.
Grundet rejse har Dorte Beyer meldt afbud.

