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Galten 2018 02 21 JMA

Referat af bestyrelsesmøde 2018 02 20
Deltagere: Hans Henrik Lausen, Jakob Tejs Buhl, Lone Axelsen, Niels Erik Jehøj-Krogager og Jens
Møller Andersen (ref.).

Generalforsamling 2018
Dagsorden for Generalforsamlingen
Ud over de faste dagsordenspunkter i vedtægterne vedtog bestyrelsen at sætte følgende punkter
på dagsordenen:
A. Opstillingen af legetårn på fællesarealet;
B. Géner af træer på Østergårdsstien;
C. Brug af e-mail i Valhalle;
D. Bestyrelsesstøtte til medlemmers ønske om aktiviteter.
Forberedelse af Generalforsamlingen
Lokale
Lone bestiller lokale i BIO Huset, helst som aftalt 19. marts, alternativt 22. marts – og sørger for
forplejning. Jens finder ud af, hvordan lokale evt. kan fås på Porskjær, hvor vi så om nødvendigt
kan holde mødet i stedet.
Indkaldelse på papir
Jens uddeler indkaldelse på papir til Generalforsamling 2018 til de medlemmer, der ikke har oplyst
e-mail adresse. På denne papirindkaldelse anmodes modtagerne om at oplyse deres e-mail
adresse ved at gå ind på medlem.valhalle.dk eller sende en mail til formanden for Valhalle:
www.valhalle.dk, og det oplyses, at mødeindkaldelser og andre meddelelser til Valhalles
medlemmer fremover vil kun ske med e-mail. Dog vil Generalforsamlingen fortsat blive
annonceret i ugebladet. Hans laver en liste over adresser, der ikke har oplyst deres e-mail adresse.
Hans foreslog at udsende en reminder nogle få dage før Generalforsamlingen. Bestyrelsen bifaldt
dette.
Opfyldelse af persondatalov
For at undgå at overtræde persondataloven videregiver bestyrelsen ikke e-mail adresser, og ved
fraflytning slettes hidtidige medlemmer af medlemsliste og e-mail liste.
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Regnskab 2017
Lone orienterede kort om den finansielle status. Der er pt. ca. 103.000 kr. på driftskontoen og
230.000 kr. på opsparingskontoen. For 2017 er der et driftsunderskud på ca. 50.000 kr.

Diverse
Hans orienterede om de langvarige problemer med etableringen af legetårnet. Han var nu forsigtig
optimist og forventede, at Bauhaus vil være færdig med at opstille legetårnet i april 2018.
Bestyrelsen diskuterede andre legeredskaber, fjernelse af fodboldmål, evt. nye mål mv. Dette
tages op på næste bestyrelsesmøde.
Hans foreslog, at vi evt. opsplitter i to dele den information, der er på vores hjemmeside, så at den
ene del bliver information til nye medlemmer, og den anden del bliver information til
ejendomsmæglere. Dette diskuteres på næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde 23. april 2018
Vi mødes på Fællesarealet kl. 20 og fortsætter mødet på Frejasvej 16.
Arbejdsdag lørdag 5. maj 2018 kl. 09-12
Indsatsen diskuteres 23. april.
JMA
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