
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2016 hos Henrik

Der var ingen decideret dagsorden for mødet, men lagt op til  en fordeling af opgaver/ansvarsområder blandt
bestyrelsens medlemmer.

Deltagere: Henrik, Jens, Lars, Richard, Karoline, Bjarke og Marianne.

Lars åbnede ballet med en opfordring til diskussion om bestyrelsens fortælling og måden at arbejde på.

Fuldt referat af OGF lægges på hjemmesiden.

BM-Nyt har lige nu laveste fællesnævner. Ny ansvarshavende chefredaktør er Lars Kirkegaard (evt. assisteret af
hans grafiker-kone Vibeke )

Hjemmesiden er en mere statisk kanal med info en BM-Nyt. Bjarke er fortsat webmaster.

Ny kontaktperson vedr. containere og snerydning er Jens Løber.

Kassererposten var straks mere vanskelig at besætte. Der var ikke umiddelbart et bestyrelsesmedlem, der sprang
på den post. Derfor besluttede vi at ringe op til Birgitte (suppleant) for at høre, om hun havde mod på at påtage
sig opgaven – naturligvis med hjælp fra resten af bestyrelsen.  Birgitte sagde ja og er dermed ny kasserer  i
grundejerforeningen.

Ny velkomstbyder/blomstergiver er Karoline Nygaard Engsig-Karup.

Referent er fortsat Marianne. Posten deles med Karoline, og referatskrivningen går dermed på tur.

Der  er  møde  i  Brabrand  Fællesråd  den  26.  maj  2016.  Richard  deltager  pva.  grundejerforeningen.  Richard
kontakter Svend-Erik for at  få selve indkaldelsen til  mødet. Pro-obs Thomas E. Jensen, Hyrdedamsvej (spørg
Henrik, hvad der menes med pro-obs…)

Richard kom med det glimrende forslag, at der skulle tages billede af bestyrelsen. Som sagt, så gjort. Vi gik på
terrassen og blev foreviget. Billedet er allerede lagt på Facebook-gruppen og lægges også på hjemmesiden.

Diskussion  om  mødefrekvens/-form:  5-6  gange  årligt  ca.  hver  anden  måned,  næste  gang  medio  juni.
Mødetidspunkt er kl. 20-22, medmindre der er nogle særlige emner på dagsordenen.

Næste møde er onsdag den 15. juni 2016 kl. 20 hos Karoline, Pallisvej 63. Suppleanterne inviteres til
bestyrelsesmøder fremover og er på bestyrelsens mailliste.

Mht.  G4S  orkestreret  af  Julie  Bilgrau  fra  Hyrdedamsvej  61  er  Lars  kontaktpersonen i  bestyrelsen.  Lars  står
desuden for at oparbejde Nabohjælp-konceptet.

Lars tager desuden initiativ til at få opsat et velkomstskilt ved indkørsel til Beringsminde.

Opsummering på konstitutionen:

Henrik Lyngklip Kjeldgaard: Formand

Jens Løber: Containere/snerydning



Lars Stenholt Kirkegaard: BM-Nyt, vagtgruppe

Richard Wegeberg Nebel: Brabrand Fællesråd

Karoline Nygaard Engsig-Karup: Modtagelse af tilflyttere

Bjarke Kjærhus Larsen: Webansvarlig

Marianne Brus Hesselvang: Referent

Suppleanter:

Birgitte Juncher Andersen (kasserer)

Thomas Eskild (festudvalg)


