
Referat af bestyrelsesmøde den 25/02/13 

 

DAGSORDEN: 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen 
  
 tjek 
 

Pkt. 2          Valg af næstformand 

 

 Kristian Bue Jensen 

 

Pkt. 3 Michael fortæller 
 

Superbedst konto, Jesper har ansvaret. Michael skulle gerne få faktura, som han skal 

godkende. 

Udskiftning af stik, bliver skiftet.. Michael har foreslået uge 10, 11 og 12, men har 

ikke fået svar tilbage endnu. Hænger sammen med at vi skal have gjort noget ved 

alle kontakterne der sidder over komfurerne, så det hele bliver formegentligt lavet i 

samme omgang. 

 

John har fået alle piktogrammerne og står for at sætte dem op. 

 

vaskeri: 

betaling.. kan ikke sige hvornår der sker noget, selvom der er rykket mange gange. 

Regningen kommer ikke til at gå længere tilbage end 1. januar. Det er foreslået som 

kompensation for manglende virkning at der bliver sat et system op så vi kan 

reservere maskiner over nettet. 

Brikker: 

tidsinterval, det skal undersøges med jens. Alle skal kunen komme ind i et bestemt 

tidsinterval, skal kobles op på noget ansvar for hvem der har ansvaret for at lukke af. 

åbningstider på bestemte dage? Bestyrelsen har ansvaret i sidste ende. 

Michael kan lukke af hvis det ikke kommer til at fungere (rod, ødelæggelser osv.) 

 

Multibanen: 

Banen bliver lavet, lige så snart vejret er til det. Det skal være + grader da der skal 

svejses. Lysmasterne er ankommet og bliver selvfølgelig også sat op. 



 

Cykelstativer: 

cykelstativer bliver flyttet engang her i foråret. 

cykelstativ ved døren i kælderen ved 14’er blokken fjernes muligvis. 

 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 
 

Hvad har udvalgene gang i. 

 

Økonimi:  

Skal have oprettet en konto så penge fra salg af møbler kan bruges i forbindelse med 

baren. Indenfor overkommelig fremtid. 

Der er oprettet en konto for bestyrelsen. 

 

Husorden. 

Der arbejdes på at få den oversat til engelsk… 

 

fælleslokale: 

skal have hørt jens efter hvornår de sidste ting kommer.. 

muligvis have syet et dækken til bordene på vognen. 

maling til baren. Ikke kommet som vi genre ville have haft den. Spartling af huller, 

små vinkelbeslag skal bestilles. 

Låse osv til fjernsyn og skabe.. 

Kasse til fjernsyn, mulighed for at kunne folde lågerne en gang mere ved at skære 

dem over og sætte beslag på.  

 

udendørs: 

sker ikke så meget. 

Regler kommer på skilt og bliver sat op ved indgangen til banen. 

Der begynder nok først at ske noget om en måneds tid når vejret er til det. 

 

kommunikation: 

hjemmesiden kører på dansk. 

der skal købet et domæne, men ellers kører det. 

Pelle har taget billeder. 

det kommer til at køre på engelsk på et tidspunkt i nærmeste fremtid. 

 

 
 



Pkt. 5 Næste møde 
 
 møderne holdes efter behov. Skriv på facebookgruppen hvis der er noget. 
 
Pkt. 6 Punkter til næste møde 
 
 
Pkt. 7 Sidste nyt fra Alabu 

ny direktør, vi er inviteret til noget med noget mad. Henrik smider det op på 
facebook. 

 
 
Pkt. 8 Eventuelt 
 

 

 

ms@bfvang.dk 


