Den 14. april 2018

Referat fra brugerrådsmøde den 4. april 2018.
Velkomst ved formand Erik Nielsen.
Status over den daglige brug af huset og de udestående ønsker.
Varmen kører. Knagerækker mangler, Hjertestarter er forsvundet, hvem skal sørge for en ny? Vejen
op til huset er stadig med meget store huller. En del affald omk. huset, hvem skal rydde op?? Rengøring af bade - omklædningsrum, er der ikke sket nogen løsning af.
Alle syntes, at Hans Jørgen – som det også fremgår af vedtægterne - skal være med til vores møder. I
hans fravær kunne det måske være Gitte Dolmer?
Ang. de uafklarede sager vil Erik rette henv. til Gitte Dolmer.
Ang. Økonomi: Gitte Dolmer har meddelt, at vi i 2018 har 25.000,00kr på budgettet, så dem kan vi
råde over.
Disc. golfklubben ønsker optagelse i brugerrådet. Etablering af disc golfbane blev præsenteret af Christian og Morten fra disc golfklubben. Alle så det som en god aktivitet på fælleden, der kan benyttes af
alle, så et ja til dem. Velkommen.
Alle skulle nu være på Facebook.
Evt.: Finn B. Plejeplanen mangler stadig, og nu er der gået 4 1/2 år, hvor det efter reglerne skulle være
på plads efter 2 1/2 år. Ved henv. til kommunen er det svært at få endelig besked om, hvornår plejeplanen kommer. Vi håber dog efter sommerferien.
Der er nogen der har kørt gylle ud på et område på Fælleden, hvilke bevirker at området ikke kan fredes før om 8 til 9 år. OBS OBS hvis I ser lignende.
Man er begyndt at rydde op på fælleden, så hvis der er nogen der kan/vil give en hånd med, så ret
henv. til formanden for Natur fredningsforeningen.
Cigaretskod smides alle vegne, ønske om spande til disse og gerne flere, hvor mange ?? forslag til Erik.
Meget kedeligt med de beskidte vinduer - dette løses v/Morten fra fodboldklubben. Tak til Morten.
Bente (grønt råd) orienterede om, at projektet Motions- og Mødested er stoppet p.g.a. manglende
økonomisk støtte.
Næste møde er den 7. nov. 2018 som er årsmøde. Hvis der er behov for et møde inden så kontakt
Erik.
M.v.h.
Bente Bælum

