Referat FHF
1808-2016
Til stede: Stine Weymann, Jesper Herrestedt, Mette Jeppesen, Lotte Dahlmann (referent)
DAGSORDEN
1. Økonomi, herunder halvårsregnskab og procedure for godkendelse af bilag
2. Hallen - orientering fra Lotte, procedure for faste bookinger og aktuelle ansøgninger om faste
bookinger
3. Årshjul - alle overvejer, hvad der skal på
4. Høstdag med æbler
5. Hjemmesiden - jeg savner lidt struktur
6. EVT.

REFERAT
ad 1:
Halvårsregnskab: Økonomien ser fornuftigt ud.
Samadministration med GF: Vi mangler afklaring på fordeling med GF jf. fællesmøde. Mette følger op med
GF forud for næste fællesmøde 4. september.
Legeplads: Jesper tjækker op med den Grønne Linie og melder tilbage inden næste møde om, hvad der
udestår ifølge aftalen. Regning efterlyses.
Havehuse: Nogle mangler at male. Jesper køber maling og bliver refunderet via Datea.
ad 2:
Vi diskuterede FHFs erstatningsansvar i tilfælde af skader i hallen. desuden ønsker til hallens fremtidige
brug, koordinering af aktiviteter og nøgleomdeling.
FHF har adgang til hallen mandag og tirsdag fra kl. 18, onsdage fra kl. 19 og torsdage kl. 20, fredage fra kl.
14. Desuden har FHF-medlemmer med nøgle adgang hele lørdag og hele søndag. Tiderne lægges på
hjemmesiden.
Hold, som bruger hallen, skal godkendes af bestyrelsen ved henvendelse til Lotte (BSV66A)
I efteråret 2016 er der pilates på mandage mellem 19-20.
Ad 3:
Stine udfærdiger årshjul på baggrund af input fra bestyrelsen.

ad 4:
Vedtaget. Budget: max 3000 kr. Stine undersøger og organiserer. Dagen slås op på hjemmesiden.
ad 5:
Hjemmeside: Lotte gav status over fortsatte fejl på hjemmesiden.
Mette pegede på koks i arkivet. Lotte aftaler nærmere med Rikke at få styr på arkiv og seneste nyt fra
foreningen. enighed om at etablere et ’breaking news’-felt øverst på forsiden.
EVT.
Møde i kontaktudvalget med kommunen. Mette afrapporterede: Status for byggeriet er, at det er en smule
forsinket. Trafikforhold blev drøftet. Oplever man gener fra byggeriet hvad angår støj og trafik, skral man
skrive direkte til tove Røy: toro@rudersdal.dk
Referatet godkendt af bestyrelsen 18-08-2016

