Referat til bestyrelsesmøde
Den 9. marts 2017
kl.19.00-21.00
Afbud: Marianne, Stine S. Og Stine C.
Tilstede: Dorte, Mette, Jan, Thomas, Pia, Remone og Birgitte
1. Valg af referent: Birgitte
2. Valg af ordstyrer: Mette
3. Godkendelse af sidste referat fra den 26. januar: Godkendt.
4. Orientering fra huset:
• Der er søgt Krible Krable, et projekt under DR-fonden. Vi
har fået det. I maj bliver der plantet en masse planter og
derved er der håb for, at der kommer en masse små dyr.
• Der søges hos Nordea-fonden for en bus til koloni.
• Der er bestyrelseskursus den 4. april i Odense kl. 17.30 –
21.00.
• Der er kommet nyt vindue i køkkenet og et i gangen ned til
kælderen.
• Der er blevet mulighed for at leje hallen for 130 kr i timen.
Oasen får det gratis.
• Der er besøg på skolerne i marts måned. Der bliver
efterfølgende overlevering med børnehaven.
• Børnehaven søger en ny til rengøring fra 1. april.
• Der er brug for en vikar mere.
5. Økonomi, bank og lån: Der er kommet regnskab. Det ser fint
ud. Som forventet er der brugt en del på indvendig
vedligeholdelse.
Banken er kommet med forslag om at indfri lånet og så lave en
kassekredit. Der er umiddelbart ikke behov for en kassekredit,
med mindre der sker noget uventet. Lånet bliver indfriet i
morgen.

6. Kværndrup ugen: Temaet er en by i bevægelse. Udstillingen
sættes op i forsamlingshuset mandag og tages ned torsdag.
Tirsdag laves der bålsuppe i børnehaven. Onsdag er der storelegedag i hallen. Lørdag er der markedsdag i hallen. Umiddelbart
bliver vi ikke repræsenteret.
7. Opfølgning på isolering af vægge og nye vinduer: Der er nu
blevet isoleret i køkkenhjørnet og hele gavlen rundt. Alle
ovenloftsvinduer og loftet i køkkenet, i musikrummet og i
storegruppen er blevet lydisoleret.
8. Renovation af køkken: Der skal skiftes elementer i køkkenet.
Gerne med skuffer i stedet for skabe. Selve udformningen af
køkkenet skal ikke ændres. Jan arbejder videre med projektet.
9. Evt.: Det er længe siden der har været noget i Kværndrupbladet.
Mette har sendt noget ind til næste nummer.
Storegruppen holder afslutning den 30. marts. Det er for
storegruppen, forældre og søskende. Der sendes indbydelser ud.
Næste møde er den 4. maj kl. 19. Thomas tager kage med.
Punkter til næste møde:
• Grill-aften
• Koloni

