
GF-Skoleparken 

Dato: 23/1-2017 

 

Mødereferat 

 

Tema:   GF-Skoleparken, Bestyrelsesmøde 

Dato og sted:  23. Januar, Brombærvej 9 

Referent:  Bo Vestner 

Tilsted:  Bo Vestner 

  Susanne Christensen 

  Jørgen Nielsen 

  Erik Jørgensen 

  Birgit Hansen 

 

Fordeler:  Ovenstående 

  Hjemmeside 

 

Agenda: 

 

1. Suppleant til bestyrelsen - Helena´s afløser 

2. Opfølgning på mødet/julefrokosten hos Susanne (og Kim) - uden egentligt referat, men 

væsentlige punkter medtages i dette referat? 

3. Har vi modtaget forslag fra medlemmer senest 15/1?- har bestyrelsen forslag? 

4. Regnskabet er afleveret til revision hos Bjarne. Bjarne deltager på mødet. Gennemgang af 

regnskabet for 2016. Aftale om færdiggørelse/underskrift på regnskabet. 

5. Budgetudkast - forslag 2017. 

6. Formandens beretning for 2016 - Bo? 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen - Bo, Peter og "vacance" på valg 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Erik/Birgit) 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (Bjarne og Mogens?) 

10. Gennemførelse af GF 22. februar? Praktiske forhold m.m. Uddeling af indkaldelse til GF -

senest den 8/2! 

11. Har I bemærkninger eller flere punkter til dagsorden - hvem tager referatet? 

 

 

Punkt Referat/Beslutning Ansvarlig Temin 

1 Erik Jørgensen træder ind i bestyrelsen 

efter Helena 

  

2 Booke møde med musikskolen skal 

arrangeres til foråret. 

Snerydningsaftale er kommet på plads 

Møde med Politiet er blevet afholdt 

med godt fremmøde. 

  

3 Der er ikke modtaget nye forslag fra 

medlemmer 

  

4 Regnskabet blev gennemgået og det så 

ud til at være i orden med en pænt 

Jørgen  



overskud. Regnskab er afleveret til 

Revisor 

5 Budgettet blev gennemgået og der var 

ingen kommentarer 

Jørgen  

6 Da formanden ikke kan deltage på 

generalforsamling er det aftalt af 

formandens beretning læses op af 

Susanne på forsamlingen. 

  

7 Formand og næstformand er på valg 

og modtager begge genvalg. 

Nyindtrædte Erik er også på valg til 

generalforsamling 

  

8 Birgit ønsker at stille op som 

suppleant igen. 

Der er én plads ledig som suppleant til 

generalforsamlingen. 

  

9 Bestyrelsen vil anbefale at Bjarne og 

Mogens modtager genvalg som revisor 

og revisorsupleant. 

  

10 Indkaldelse sendes ud indenfor kort 

tid. 

Booking af lokaler er tjekket op på og 

på plads. 

 

  

11 Dirigent til GF. Susanne vil spørge 

Jørgen og det er noget han vil forestå. 

  

    

 


