Referat
Fælleshusforeningen
13. juni
Til stede: Mette Jeppesen, Jesper Herrestedt, Stine Weymann, Lotte Dahlmann
(referent)
Dagsorden:
1. gennemgang af kvartalsrapport pr. 1.3.2017:
Alt ser godt ud. Et par spørgsmål om posteringer og lønninger til Datea. Mette.
2. Skt. Hans:
23.6. Bålet tændes kl. 20:30.
Bål er bestilt
Annonceret på FB og kommer på hjemmesiden.
Båltale: Lotte afklarer
Sange: kopieres af Stine til runddeling ved bålet.
3. Hallen:
Nøglesituation fortsat uafklaret. Lotte følger op med KUC.
4. De grønne områder:
Jesper og Mette gik på ’markvandring’ med Hans fra Grundejerforeningen, og der
er sket afklaring af kontraktens omfang med kommunens entreprenør.
Vi indhenter tilbud på at bringe legepladsen op til standard. Mette skriver til
Stine om opgavens omfang og Stine indhenter tilbud, som skal godkendes, før
arbejdet sættes i gang.
Mette mailer til GF om fodboldmål.
Stine afklarer med Værkstederne, hvilke opgaver de kan/vil påtage sig, såsom
istandsættelse af bænke ved Kobberbrønden mv.
Kontrakt om vedligeholdelse af de grønne arealer udløber til nytår. Lotte
undersøger markedet og melder tilbage til bestyrelsen.
5. Loppemarked:
Søndag d. 27. august kl. 11-15. Folk, der ønsker stand skal være i teltet en time
før for at rigge til.
Telt udlånes af institutionerne. Lotte laver opslag om arrangement.
Tilmelding til stader (kun ebberødder) skal ske til bestyrelsen (Lotte). Børn og
unge inviteres til at sælge hjemmebagt kage og kaffe/te på loppemarkedet. Skal
tilmelde sig til lotte.
Praktisk om teltets kapacitet – Stine skriver til Anette og spørger om indretning
mv. Invitation sendes bredt ud - Averteres evt. på Loppemarked.dk og køb og
salg i Rudersdal.
Papirudgave af invitation omdeles inden sommerferien. Stine og Lotte.
6. Møde- og aktivitetskalender for det kommende år:

17. august kl. 20 hos Lotte
28. september kl. 20 hos Lotte
8. oktober STORE MOSTEDAG
9. november kl. 20 hos lotte
26. 11. JULETRÆET TÆNDES OG GLØGG OG ÆBLESKIVER SERVERES kl. 16:30.
11. januar kl. 20 hos Lotte
4. februar FASTELAVN
22. februar kl. 20 hos Lotte
22. marts kl. 20 hos Lotte
4. april DEADLINE for indkaldelse til GF, deadline for forslag: 11.4.
12. april kl. 20 hos Lotte – for at gennemgå evt. forslag til Generalforsamling.
15. april STORE AFFALDSDAG
25. april 19:30 i Cafeen GENERALFORSAMLING.
7. Naboskabsgruppen:
Næste møde: 6. 9. Kl. 19:30 i Cafeen.
EVT:
Åbent hus i det nye byggeri på Sophie Magdelenes Vej onsdag 14. Juni, kl. 15:3017. De første beboere forventes at flytte ind i uge 2, 2018.

