Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019, kl. 19.00 – 21.00.
Deltagere: Morten Kyst, Stefan Vingborg Anderen, Hanne Moustgaard, Niels Brødsgaard, Jens
Kildemoes, Anne Esbensen.
Fraværende: Jan Østergaard, Henrik Olsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af referat fra sidste møder
Udlejninger – herunder aftale om udlevering af nøgler m.m., hhv. den 22/6 og 6/7
Gennemgang af bemandingsplan – og andre forhold vedr. årets resterende arrangementer
Status på diverse lagerbeholdninger (bod m.m.)
Praktiske forhold (evt. opsætning af hylder i køkken, vedligeholdelse m.m.)
Shelter på øen – drøftelse/behandling af indgivet klage
Shelter/ Sheltere på den nye matrikel
Status på badebro – Amfisøen som badesø
Næste møde
Biler på Amfi
Eventuelt

Referat (konklusion):

1.

Godkendelse af referat fra sidste møder
Referater fra møder den 11. april og 7. maj 2019 blev godkendt.

2.

Udlejninger - herunder aftale om udlevering af nøgler m.m., hhv. den 22/5 og 6/7
Brugere på Amfi skal huske at orientere bestyrelsen om arrangementer m.v., bl.a. fordi nogle
beboere skal orienteres, såfremt der spilles musik.
Det aftaltes, at Stefan spørger Per, hvilke beboere, der i givet fald skal have besked.
Der var enighed om, at der skal laves regler om ”høj musik”, som indføjes i lejekontrakten.
Udleje 22/5 – udlevering af nøgler og kontrol ved ophør sørger Morten for.
Udleje 6/7 – udlevering af nøgler torsdag og kontrol søndag sørger Stefan for. Morten sender
kontrakt til Stefan.

3.

Gennemgang af bemandingsplan – og andre forhold vedr. årets resterende arrangementer
Sct. Hans 23/6: Personale møder kl. 17.00. Morten tager kage og pølsebrød op af fryseren. Hanne
køber 100/120 pølser. Bemanding, jf. skema fra Morten.
Koncert 13/7: Hanne deltager i pausen. Jan laver opgavefordeling. Niels laver forslag til revideret
arbejdsfordelingsskema. Ud over personer på skema deltager Birthe Christensen som hjælper.

4.

Status på diverse lagerbeholdninger (bod m.m.)
Hanne køber efter behov. Morten skaffer gas til grillen.
Mulighed for at sælge fransk hotdog overvejes.

5.

Praktiske forhold (evt. opsætning af hylder i køkken, vedligeholdelse m.m.)
Der sættes ikke hylder op for nuværende. Omfang af varer på udsalgssted reduceres.
Stefan indhenter tilbud på sprøjtning af gangarealer en gang årlig.
Fliser/grusareal ud for servicebygningen ryddes af Niels og Anne onsdag 19/6 kl. 07.30.

6.

Shelter på øen – drøftelse/behandling af indgivet klage
Fra Amfi foretages intet på nuværende tidspunkt, men afventer afgørelse fra Planankenævnet.

7.

Shelter / Sheltere på den nye matrikel
Morten snakker med spejderne om mulig udsættelse af frist for byggeri. Der var enighed om, at der
kan søges fornødne tilladelser til etablering af 1 -2 sheltere, og Amfi vil i givet fald gerne give
fuldmagt til spejderne til at handle på Amfis vegne herom (p.t. ejes arealet dog stadig af NCC).

8.

Status på badebro – Amfisøen som badesø
Intet nyt.

9.

Næste møde
Onsdag den 14. august 2019 kl. 19.00 i Servicebygningen.

10. Biler på Amfi
Det overvejes at spørge deltagerne, om de har ønske til anden ugedag end onsdag. Niels undersøger,
hvornår evt. gæster vil komme til ”Biler på Amfi”.
Hanne meddeler gæster på bildag den 12/6, at de kan leje arealet ved Amfi en lørdag i 2019 for
2.500 kr. til at holde ”stumpe marked”.

11. Eventuelt
Intet.

Referent: Anne Esbensen

