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1. Formandens siden sidst.
Foreningen har sendt en bårebuket i forbindelse med Finn Larsens (nr. 51) alt for dlige bortgang.

2. Næs ormand
Jørn blev valgt som næs ormand.
3. Dræn projekt
Jørn of Dorrit har samtale med Ulrik fra vejle spildevand i den kommende uge, målet er at få renset
vores kanal, ﬁnde eventuelle problema kker, samt samarbejdspartnere, der kan hjælpe l bedre
dræn og kanal forhold.
Be na vil over vinterens halvår få sammensat et budgetskema, der viser indkomster og udgi er,
der har været s gninger de kommende år, således at vi kan få et overblik over om der er et
forventet årligt overskud i foreningen, som kan danne grundlag for den økonomiske side af sagen, i
forhold l at anlægge nyt dræn på sidevejene. Priserne s ger kra igt lige pt. Så jo længere vi skal
vente, jo dyrere.
4. Hjemmeside
Marianne kigger på vores hjemmeside, kan vi gøre den mere up to date, mere enkel og overskuelig.
Alle i bestyrelsen tænker over det og kommer med input l næste bestyrelsesmøde.
Der justeres, således at Jørn står som næs ormand.
5. Grus
Der er fordelt grus således at hullerne i vejen er blevet reperaret, i stedet for grus som bomme, der
skal hjælpe med at sænke has gheden på vejen, følger Jørn op på hvad det vil koste at købt bump,
der holder længe, lavet af plas k fra genbrugsmaterialer (foreslået på dialogmøde).
6. Muslis a ale
Muslis a ale udvides således at han og Benny kan lkøbes e er behov l at ordne stykket mellem
toiletbygning og kanalen. Bestyrelsen forventer der er tale om ca. 4 gange årligt.
7. Dialogmøde
Vi holdte dialogmøde d. 5. sep. Der mødte en lille ﬂok begejstrede mennesker op, og vi ﬁk en snak
om lidt af hvert. Meget hyggeligt og der kom også ros l bestyrelsen😊 vi prøver at holde
dialogmøde igen i det nye år og evaluerer dere er om det skal fortsæ e.
8. Høstmarked
Den 25. sep. A oldes høstmarked, bestyrelsen møder op med kaﬀe og kage og håber at se en
masse fantas ske mennesker. Der må medbringes l byt.
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