Referat af Budgetmøde
tirsdag d. 3 juli 2018.
Dagsorden:
Tilstede fra bestyrelsen:
Klaus Linder
1. Valg af ordstyrer.
Leon Nyberg
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Hanne Schimmell FRAVÆRENDE
3. Budget 2019.
Thomas Nielsen FRAVÆRENDE
4. Næste møde.
Jørgen Blond
5. Eventuelt.
Ewa Pansonius (Fasanhaven) FRAVÆRENDE
Bjarne Sørensen Referent.
Jeannie Praegel FRAVÆRENDE
Maria-Theresa Vestergaard FRAVÆRENDE
Steen Østerby
Emina Dutasta :

KALENDER 2018

Tilstede fra FFB:
Gert Jørgensen

Tirsdag d. 14 aug. Kl. 17.00 På Bakken – invitation er sendt ud

Tilstede fra KAB:
Jeanne Pedersen
1. Ordstyrer.
Klaus styrede mødet.
2. Referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt uden kommentar.
3. Budget 2019.
Budget for 2019 blev delt ud på mødet. Klaus havde bedt om dette, så vi kunne gennemgå det hele ned til
mindste detalje.
Til konto 114 skal der tilføjes en linje vedr. den ekstra medarbejder, som Stjernen har valgt.
Steen forespurgte, om man kan lave en lille tilføjelse med de punkter af budgettet, der berøres efter overgangen
til FFB. Jeanne mente, det var en form sag, idet der ikke var så mange ændringer. Alligevel blev der debatteret
livligt omkring de punkter, idet det er svært at gennemskue, hvem der skal betale for hvad og hvorfor.
4. Næste møde.
Næste møde løber af staben tirsdag d. 14 august, og der kan tilkomme yderligere et møde i august, nemlig
tirsdag d. 28 hvis det er nødvendigt i forbindelse med budgetmødet i september.
5. Eventuelt.
Jørgen fremlagde et kommissorium for P-udvalg. Dette udkast blev debatteret.
Bjarne ansøgte om et rammebeløb på kr. 50.000 til udeudvalget. Efter at have set overskuddet fra 2017, ønsker
udvalget at få flyttet den ekstra gynge, der står udenfor nr. 40 samt revet 2 gamle legehuse ned, inden de selv
vælter. Udvalgets ansøgning blev vedtaget, og pengene tages fra konto 116.
Kontoret har modtaget et forslag vedr. trampolin og andre legesager udendørs. Vi kigger på dette i udvalget.

