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Referat af bestyrelsesmøde den 28. januar 2005 kl. 19.30 hos bestyrelsessuppleant Gert 
Søensen. 
 
Tilstede: Kai Nielsen, Lizzie Fessel, Erling Hansen, Herbert Bolbroe, og Susanne Nilsson.  
______________________________________________________________________________ 
 
Dagsorden: 
 
1. Gennemgang af sidste referat. 
2. Meddelelser. 
3. Regnskab. 
4. Eventuelt. 
______________________________________________________________________________ 
 
1. Referater fra de sidste møder blev gennemgået, og underskrevet. 
 
2. Indkaldelse/dagsorden til foreningens generalforsamling den 22. februar 2005 kl. 

19.00 i ”LADEN” Nøragersmindecentret blev gennemgået og vil blive omdelt til 
medlemmerne af kassereren primo februar 2004 med indkomne forslag tilføjet. 
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg, er indstillet på genvalg på nær Revisor Anton 
degn som fraflytter foreningen. 
Indkomne forslag som modtages senest 31.1.2004, afleveres straks til kassereren. 

  
 Der er PT modtaget 3 forslag. 

a. om afskaffelse af tilskud til fællesfest for bestyrelsen 
 -Fastsættelsen af beløbet er på dagsordenen 
b. om vedtægstsændring af lovene så det ikke er muligt at opsætte plankeværk mod 

facaden. 
 -Forslaget medtages. 

 c.   Forslag om afholdelse af foreningens 60 års jubilæum. 
  -Foreningen foreslår et arrangement som ligner det der blev afholdt i 
  anledning af foreningens 50 års fødselsdag. Buffet kunne som sidst, 
  bestilles lokalt i Dragør og der kunne serveres fadøl, vand og vin til. Det 
  kunne afholdes den 12. marts 2005 i 'Laden' Nøragersmindecentret  
 d.   Bevilling til afholdelse af jubilæet på max kr. 20.000. 

 
Vi har kun betalt for at få renset vore vejbrønde 1 gang om året, Har kommunen 
accepteret vores ønske? Vi har ikke haft problemer med kloakken selv om der kun er 
sket 1 tømning. 
 
Foreningens kontanter investeres i så højt forrentede obligationer som muligt, 
indtægten fra kontingentet kan benyttes til en eventuel jubilæumsfest. 
 
Udgiften til et bestyrelsesmøde bør ikke overstige kr. 500,-. 
 

3. Det reviderede regnskab for året 1/1 – 31/12 2004 som forelå fra kassereren, blev 
gennemgået.  

 
4. Forplejning til generalforsamling bliver kaffe og kringle som sædvanlig. Kassereren 

sørger for indkøb m.m.  Bør måske ændres til smørrebrød? 
Alle møder den 22/2 2005 kl. 18.00 til opstilling af borde m.m. 

 
Fastsættelse af dato for vejmøde, bestyrelsesfest og øvrige møde datoer sker efter 
generalforsamlingen. 
 

Referent Susanne Nilsson  


