Mejeri Bestyrelsesmøde tirsdag d. 29.9. 20 kl 17
Emne
Tilstede
Afbud fra
Godkendelse af
referat

Nyt fra
formanden
Økonomi

Forskønnelsesdag
/ Arbejdsdag
Lørdag d.12.9.

Ved lejemål:
Betaling hvis
manglende
rengøring

Referat
Benjamin, Søren, Jytte, Gary og Hans.
Poul, Edel
Ok
Vedr udlejning af service m.m. – muligt med
alt men ikke de nye borde og stole. Dog de
lette buffet borde. Der har allerede været
flere, der har indbetalt 100kr, for det de har
lånt.
Mejeriet har anskaffet et murerstillads som
også kan lånes i nogle dage.
Betaling før man henter og vigtigt at nævne
hvad lånes og hvem man er, så kasserer kan
undersøge, hvis noget savnes.
Intet nyt fraset mail fra Holger.

Ansvarlig

Dækkede orkester ved sidste koncert – også
Jytte laver lejekontrakt, H
returført det meste for næste år.
kasserer.
Bryggeri – hvad skal de betale i husleje?
Forslag om at det svarer til et tremmerum på 4
m2 = 100kr pr måned.
Evaluering af dagen – rigtig god dag – ca 15
fremmødte
Hvad nåede vi ikke?
Mangler lidt ved vinduer – Poul laver dem ved
køkkenet.
cykelskur mangler rampe. Hans laver snart.
færdiggøre bagtrappen,
Oprydning biblioteket (fjernsynet sættes op
m.m.) Rengøring
Klargøring baggang til maling
Opsætning af papirs håndklædeholder.
teknikrummet
Forslag fra Edel om at betale 500kr ved
manglende rengøring efter lejemål.
Vi tænker og drøfter igen på næste møde.
Jytte sender en påmindelse til ABAF om at
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Lejligheden

Næste møde
evt

Poul ønsker at
stoppe som
suppleant

rengøre efter arrangementer med henvisning
til tøjbyttedagen, hvor der ikke var støvsuget
efter.
Holger opsiger sit lejemål pr 1.3.21
Jytte sender opslag til Alk
Besked til Alken.dk om at man senest pr 15.11.
kan indgive ønske til sekretær Jytte Elleby pr
mail (elleby19@gmail.com) hvis man gerne vil
leje lejligheden pr. 1.3.21.
Huslejen 3000kr + forbrug a conto 1000kr
For at komme i betragtning kræves
medlemskab af Alken Mejeri i minimum ½ år
inden ansøgningsfristen. Herefter trækker
bestyrelsen lod mellem interesserede.
Mandag d.16.11. kl 17
Vi skal have en ny brændeovn i cafeen.
Hans undersøger
HUSK brændedag hos Knud Erik søndag
d.11.10 – se Alken.dk
Grundet manglende generalforsamling har
Poul ikke officielt kunnet trække sig. Vil gerne
at der findes en anden suppleant, der kan
være mere aktiv.
Vi aftaler at spørge os lidt frem om en er
interesseret.

