Referat fra Laven borgerforening bestyrelsesmøde
den 7. oktober 2020

Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Hans.
Tilstede var Hans Petersen, Rune Bak, Kaj Larsen og Niels Bo Christensen.
Afbud: Sara de Reybekill, Daniel Hanselmann, Lykke Eluna Viktoria Hammer og
Gert Vincent
1. Korte meddelelser
Hans køber en ny aluminiumskano pris kr. 8.000. Foreningen råder
herefter over 2 nye aluminiumskanoer. Lån af kanoerne bookes på
hjemmesiden.
Hans har fået henvendelse fra ejerforeningen, Himmelbjergvej 106 A-F,
som ønsker at udskifte et fælles oliefyr til fjernvarme. Silkeborg Forsyning
er ikke interesseret i at levere fjernvarme til Laven. Hans kontakter Ry
Fjernvarme for at høre, om de har mulighed for at levere fjernvarme.
2. Evaluering af søpladsen
Kanten/stensætningen ved søpladsen er ved at vokse til. Hans kontakter
kommunen for at undersøge, om de trimmer kanten/stensætningen, eller
vi selv skal gøre det. Hans og Kaj kløver træ til Pizzaovnen.
Udlån af foreningens både blev drøftet og i den forbindelse brugen af
redningsveste. Redningsveste skal medbringes og bør bruges ved lån af
foreningens både.
3. Økonomi
Regnskabet udviser et pænt overskud med tilgang af mange nye
medlemmer. Desuden har der været en stor efterspørgsel på nøgler til
bådhuset, da flere har holdt ferie hjemme.
Tilgangen af nye medlemmer skyldes bl.a. den gode hjemmeside, som
Hans har lavet, der viser hvem, der har betalt.
Niels får regnskabet revideret inden generalforsamlingen.
4. Generalforsamling den 4.november 2020
Dirigent – Niels spørger Asbjørn, om han vil være dirigent (forslag fra
bestyrelsen).
Ændring af vedtægter - Hans gennemgik forslag til mere moderne
vedtægter. Bestyrelsen bakker op om ændringerne, som fremlægges til
godkendelse på generalforsamlingen.
Indkomne forslag:
Kontingent - Bestyrelsen indstiller på baggrund af et godt regnskab
uændret kontingent, som er kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige.
Oplæg fra ”Laven Sauna” – Kaj giver et oplæg om sauna gruppens
arbejde. Såfremt, det er muligt at bygge en sauna, så lægger Hans op til
en større medfinansiering fra Borgerforeningen. Bestyrelsen støtter dette.
Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg er Hans, Kaj og Niels. Hans og Kaj
modtager genvalg. Niels modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen spørger mulige kandidater til bestyrelsen, om de er
interesserede. Bestyrelsen består i dag af 6 medlemmer og 2 suppleanter.

Fremover ønskes 7 medlemmer og 2 suppleanter d.v.s., at der vælges 2
nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.
Valg af suppleanter – på valg er Lykke og Gert. Lykke modtager ikke
genvalg.
Valg af revisor – på valg er Flemming Würtz.
5. Saunagruppen
Kaj gav en status på Saunagruppens arbejde. Man er nået meget langt,
hvor Skanderborg Kommune har været meget velvillig overfor placeringen
af en sauna på en grund tilhørende en privat lodsejer. Lejeaftale med
lodsejer er ligeledes på plads. Desværre er projektet strandet indtil videre
pga. indsigelse fra fredningsmyndighederne.
6. Eventuelt
Rune arrangerer kaffe/kage og øl/vand (ta’ selv) ved generalforsamlingen
den 4. november.
10. oktober 2020 Niels, referent

