Referat af bestyrelsesmøde i GF31, hos Jakob; Bækkeskovvej 83; 11-10 2018; kl.1930- :
Alle fem b-medlemmer var mødt…
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Følgen op på referatpunkter fra sidste møde(6-8 2018)
Hvad er OK omkring betaling i relation til arbejde i en frivillig forening?
Hvilken aflønningsmodel skal gælde fremover?
Opstilling af budget og regnskab til kommende generalforsamling
Vedrørende hullet i vejen ud for Bækkeskovvej 60
Næste b-møde
Evt.

Ad.1: Lars blev valgt…
Ad.2: Godkendtes…
Ad.3 Tilgodehavende er udbetalt til Lars(referater af b-møder), men kun delvist til Jakob for hans indsats,
ordnes snarest. Det er stadigvæk ”op ad bakke”, kunne Frank fortælle, omkring affaldsbeholderen på
Trekanten. GDPR drøftedes, Frank vil tage affære… bl.a. ved at kontakte ”Øens” om deres/vores håndtering
af diverse data vi ligger inde med. Lars lovede at kontakte CTR og få dem til at slå græs på Trekanten en
sidste gang, før vinterens komme.
Ad.4: Der må ikke være ”ansatte” i en frivillig forening, for så skal der betales skat. Udbetalinger har et loft
på 3.200kr pr. mand, pr. år. Pladsmandens aflønning som noget særligt var oppe at vende.
Ad.5: Skatterådet har fastsat satser for af honorering af frivilligt arbejde – som vi selvfølgelig følger.
Formand og næstformand får hver 3.850kr, om året.
Ad.6. Et bud på ny, mindre omfangsrig opstilling af budget og regnskaber til brug på generalforsamlingen
omdeltes af Frank – og diskuteredes. Nogle ret få ændringer og tilføjelser vedtoges. Beregningsmetode
diskuteredes – og vil blive afklaret. På næste b-møde behandles et tilrettet papir qua ovensående.
Ad.7: Det henstår hvem der skal fjerne diverse afspærringsmaterialer omkring det færdiggjorte arbejde.
Uenighed om det er KK eller Lyngholm, sidstnævnte endte med at gøre det… Den endelige pris for det
udførte arbejde diskuteredes. Jonas vil forsøge at få reduceret pris da der er udført arbejde som ikke er
aftalt med os og heller ikke var indeholdt i det accepterede tilbud på arbejdet.
Ad.8: Næste b-møde afholdes hos Jakob, onsdag 5-12; kl.1930. Den aftalte julefrokost endte med at blive
på Restaurant Bellahøj, fredag 30-11, kl.1800…
Ad.9: Intet at bemærke…
Således refereret af - Lars

