
Konklusion fra ikke afholdt bestyrelsesmøde, onsdag d. 1. april

Punkt 1. Kontingent 2019

a.  Skal vi prøve at få folks mail-adresser, så vi kan have en form for medlemsbase og så vi 
kan sende mails ud?
(Har bedt om emails på kontingentbrevet)

b.  Udformning af kontingentbrev. (forslag vedlagt til vedtagelse)
(kontingentbrev vedlagt)

c.  Fordeling af ruter til uddeling: (hvem tager hvilken rute)
     Rute 1:(Sara)
      Fra Antikvariatet mod Ry, (lige numre) Søsiden. (Himmelbjergvej/Silkeborgvej til svinget mod Ry)

     Rute 2:(Rune)
     Fra Antikvariatet mod Ry, (ulige numre) bjergsiden. (Himmelbjergvej/Silkeborgvej til svinget mod Ry)

     Rute 3:(Daniel)
     Fra Antikvariatet mod Gl. Laven (ulige numre) bjergsiden (til og med Campingpladsen).

     Rute 4:(Kaj)
     Fra Midtbyen mod Gl.Laven (lige numre + huse ved stationen) søsiden til men ikke med Dynæsvej.

     Rute 5:(Hans??)
     Slangebakken, Kjær Møllevej, Mollerupvej og Anebjergvej..

     Rute 6:(Hans)
     Dynæsvej, Himmelbjergvej Gl.Laven, Gl. Laven, Julsøvej til skoven samt Anedalsvej. 

d. Hvem kan kopiere ?? antal - Deadline for kopiering -  Udlevering af kopier - Deadline for uddeling
Niels kopierer.

Punkt 2. Søsamling d. 3. maj
a. Rune er tovholder. (Jeg har ikke modtaget noget, og går ud fra det er aflyst)
    Øvrigt til punktet??

Punkt 3. Nye regler vedr. kano/kajak-ststivet
a) Generalforsamlingen vedtog en årlig leje for kajakpladser fremfor et depositum.
    Hvad skal betalingen være (f. eks. 200 kr/år eller er det for meget)?
Niels mener 200 er OK. Hans synes måske 100 er nok. Ingen andre har ment noget. 

b) Desuden vedtog vi at indkøbe en kano mere evt. 2. (Jeg ser på det sammen med Stig)
     Skal Hans prøve at se på det sammen med Stig?

c) Jeg har fået tilbudt en Kajak med udstyr for 6000 kr. (Jeg ser på det sammen med Stig)
    Skal jeg også se på det sammen med Stig?

Punkt 4. Skt Hans
Forslag til taler (Jeg går ud fra at arrangementet gennemføres. Vi hører nærmere 11/5 (-siger Mette))
Anders fogh Jensen bor i Laven, Jeg prøver at spørge

Punkt 5. Evt - herunder det jeg har glemt…

Hvad siger I til at skubbe byfesten til 1. weekend i september, Så er der muligvis åbnet for arrangementer af den 
størrelse, ??


