Bestyrelsesmød
Hos Peter Jakobsen
Tilstede: Peter Jakobsen, Søren Bertelsen, Ole Højbjerg, Michael Ørhstrøm og Heidi Kristensen.

Dagsorden:
1. Konstituering - næstformand, kasserer, sekretær, rep. i Fennehusets bestyrelse - og måske andre
poster.
Formand: Michael, Næstformand: Peter, Kasserer: Ole, Fennehus udvalg: Søren, sekretær: Heidi
Referater fra generalforsamlingen skal gennemlæses af bestyrelsen inden det udsendes – bestyrelsesmøde
referater godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

2. Efter generalforsamlingen - hvad er det vi skal tage fat på - måske har jeg det hele med nedenfor?
Intet at bemærke udover et par punkter til evt.
3. Fælleshuset - hvordan tackler vi de udfordringer vi fik præsenteret på generalforsamlingen.
Søren og Heidi indkalder til fællesmøde i Nørresøhave indeholdende, hvordan ønsker vi at bruge
fælleshuset fremadrettet. Dialog.
4. Antenneforholdene - hvad gør vi?
Michael tager kontakt til Lars E. Andersen med henblik på at undersøge lovgivning, vi er underlagt. Hvilke
muligheder har vi og hvilke konsekvenser vil det få.
5. Hjemmesiden - hvad skal vi lægge på? f.eks. ref. fra bestyrelsesmøder?
Vi lægger fremadrettet referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøderne på hjemmesiden, når de
er godkendt.
6. Sandkasser og basket kurv på Torvet - hvordan stiller vi os til andre brugere end beboere på
Fennebakken - foranlediget af en henvendelse fra Rene Bjerregård.
Som udgangspunkt er området åbent. Der skal dog ikke være støjende adfærd på området. Michael
henvender sig til René omkring den enkelte sag.
7. Arbejdsdag
Er planlagt til d. 9.6., men grundet beskæring af buske og hæk klipning
Mødes på torvet kl 17. – maling af legeplads eller samarbejde om fælles vedligeholdelse arealer.
8. Firma Sølvsten og "institutionen" - hvad gør vi her?
Michael tager kontakt team Sølvsten.
9. Økonomi

Kontingentbetalingerne er ved at tikke i
10. Evt.
Råger: Inge Andersen har forespurgt Ringkøbing/Skjern kommune, om deres tiltag om opsætning af
egernkasser med formål at holde rågerne væk, der er dog ikke foretaget effektmåling herpå. – Michael
forespørger kommunen om opsætning af egernkasser.
Angående forslag om høge–drage-skræmmer, som virker på måger, kunne måske også virke på råger. Vi
beslutter at investere og afprøve med en enkelt. – Michael og Vilbert står for projektet.
Arrangement udvalg: Der godt 40 tilmeldt til sammenkogt ret i retten med efterfølgende tapas i
Fennehuset.

