Referat bestyrelsemøde d. 19 april kl. 2022 Cafe Bliss
Deltagende
Formand Bo Henriksen -Morten-Lyd -Alexandra-Kadri-Christina
Afbud
Line – Paw
Formanden Orientering
Paw sygemeldt – Mette Olsen, bestyrelse formand Horisonten indtræder i Paw sygeperiode. Paw er
indvalgt i sin egenskab af Horisontens ledelse og derfor er det naturligt at Merete overtager
Medlems kartoteket gennemgås og det glædelig er at opbakningen blandt byens butikker nu er næsten 100
% - spisestederne er også repræsenteret fuldt ud.
Prisen på opdatering af hjemmesiden kører nu på timebetaling og dette forsøges begrænset ved at Lyd
påtager sig dette arbejde. Det aftales at på forsøgs bassigt kan det være en del af medlemsbetalingen.
Økonomi . vi har nu modtaget 412.000 kr som Lag betaling ifm legeplads og skulpturparken. Disse penge er
overført til kommunen som fuld og hel betaling . Dermed burde regnskabet være endeligt opgjort.
Det har kostet foreningen ca 17000 kr til Revisor på regnskab 2021- dette grundet en hel del poster som lå
løst. Fremad burde bogholder kunne indsende regnskab og afslutte dette. Til betydelig lavere pris. Det
besluttes senere om Steen Kjær skal afslutte regnskab 2022. vi har betalt en bøde på 3000 kr pga
manglende indberetning til indsamlingsnævnet. Denne indkaldelse lå i E-Boks som formanden først har fået
adgang til 27 feb 2022. indsamlingen som skulle støtte legepladsen forgik i 2018
Vi har nu modtaget tilbud på Julebelysningen – 70.000 kr for 22 kæder med 3 hjerte på hver, opsat første
år.Det besluttes af afvente ydeligere indkøb til vi har finaseringen på plads. Alexandre og Bo søger fonde
med håb om fuld finasering.
Følgende Aktiviteter er besluttet . By Night 19 August. Biblioteket 100 års markering 18 Juni, lukket Algade
9-16-23 Juli . Tour de loppemarked Weekenden 6-7 august ( lukket algade )Lyserød Lørdag d. 8 oktober,
juletræ tænding d 26 Nov.
Møde med butikker Tirsdag d 17 maj kl 1800, indlæg fra mk-illumination, Frederik samt Alexandra.
Det besluttes af afholde det på Cafe Bliss da prisen her er 25 % billigere end Cafe Algade. En kuvert pris på
400 kr aftales
Evt. ingen punkter

