Landsbylauget
Soderup

- Fløng Sogn

- Mørbjerg -

Ny Fløng

REFERAT AF BESTYRELSESMøDE NR. 6

- Fløng

DATO:76.maj2077

DELTAGERE: Flemming Søren V, Tommy, Søren E, Peter
Helle, Laurits.
Afbud:
Dagsorden:
Dato: Tirsdag d. 16. maj20l7, Tidspunkt 19.30 ü121.00, Sted: Hos Søren E
1. Valg af referent
2. Opfølgning på referater
3. Status på regnskabet
4. Medlemsstatus
5. Formanden orienterer

6.Øvige orienterer
7. Evmtuelt - herunder evL gæsters orientering
a. Forberedelse til generalforsamlingen 77. maj201l
8. Fastlæggelse af næste møde

Aktivitet/Emner
1.0

Vale af referent

1.1

Tommv

LO

OoføIenine på sidste referat:
Referat fra bestyrelsesmøde 5 blev godkendt uden
bemærkninser

2.1

Status

Aktivitet

Bestyrelsesa

deadline

nsvarlis

Tommv

ok

SørenE

ok

Tommv

3.0

Status påreenskab:

3.1

Ikke behandlet på defü møde.

LO

Medlemsstatus:

4.1

Ikke behandlet på dette møde.

ok

Tomurv

5.0

Forrranden orienterec
Insen bemærlcrinser

ok

Flemmins

5.1

6.0

Øffice orienteren

6.1

Ingen bemærkninqer

ok

Landsbylauget
Soderup

7.O

7.a

- Fløng Sogn

- Marbjerg - Ny Fløng - Fløng

Gæster

Eventuelt - herunder evt. qæsters orientering:
Der var indkommet er forslag vedr. ældreboligeme på Fløng
Byrej - bl.a. vedr. Busforbindelserne og så vedr. interne forhold
i relation til udlejeren.
Der var enighed om at Busforbindelserne naturligt faldt ind
under Landsbylaugets formålsparagraf og derfor medtages i
vores fremtidige behandling af dette ernne. De interne forhold
overfor udlejer var der enighed om at Landsbylauget ikke kunne
påtage sig at behandle, da dette ikke er omfattet af vedtægterne.
Med hensyn til valg på generalforsamlingerç
det at følgende var på vaþ:

så konstateredes

ok

Nej

Flemming
Tommy

Formand Flemming - der gerne fratræder.
Helle - der ikke har udtrykt ønske om genvalg.
Peter - der ikke ønsker genvalg.
Laurits
Begge suppleanter (Kurt og Pia) er på valg

- om

de ønsker

genvalgvides ikke.
Revisor (Ditte) og revisorsuppleant (Gitte) er på valg
har civet accept af genvalg hvis nødvendigt.

8.0

- revisor

Næste møde afholdes: Som konstituerende møde i umiddelba¡
fortrængelse af generelforsamlingen denl7. maj 2011 kl. 19.00
FIøne Forsamlinsshus.

Fløng den

i

/ta

Flemming

Laurits Balle

SørenVoxted

Alle

