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Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET
Deltagere:

Bjarne Mårtensson, Lars Trondhjem, Kenneth Hoffmann, Kim Jensen, Laila Herskind og undertegnede Mogens Elbek
Mødested:

Mødestart:

Kenneth Hoffmann med spisning, Brinken 23 4622 Havdrup
Afbud De 2 suppleanter

Kl. 18.30

Mødedato:

8. oktober 2020

Kopi til:

Til deltagere, suppleant Mads Foghmar samt Tina og F. Andersen

Dagsorden for mødet.
01

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden kommentarer.

02

Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt d.
18. juni 2020 og repræsentantskabsmøde 14 september.
Ingen kommentarer til bestyrelsesmødet. Kenneths forslag til Vedtægtsændring om Lerbjergcentrets formålsparagraf blev først vedtaget, men senere
taget af bordet, da det viste sig, at vi ikke var nok fremmødte til at forslaget
kunne vedtages. Det udskydes til næste ordinære generalforsamling.

03

Konstituering af Lerbjergcentrets bestyrelsen
Alle fortsætter på deres poster i bestyrelsen.

04

Centret generelt.

a)

Status på lejemål
46 lejemål pt. i 2021
I 2020 er der 10 resterende lejemål. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at opgøre lejemål i 2020 grundet Corona situationen.
Flere lejemål er flyttet fra 2020 til 2021

b)

Status på indtægter, udgifter og balance.
Angående status se fremsendte skema fra Bjarne.
Grundet den store arbejdsbyrde med Corona blev det besluttet at
Laila tildeles 2 timer ekstra i de sidste 9 måneder fra 1. april.
Samtidig blev det besluttet at timelønnen for gråmænd og Laila sættes op til 150 kr./t
Tinas timeløn hæves med 10% fra 2021

c)

Status i forhold til budget på drift, vedligehold og nyanskaffelser samt forbedring af bygninger, anlæg, maskiner, inventar og
kørsel (inkl. materialeindkøb og faktura fra håndværkere).
Ny vaskemaskine indkøbt
Det har været for mere end 12.000 kr. reparationer på opvaskemaskinen samt et stort forbrug af sæbe. Kenneth undersøger, hvad en
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ny maskine vil koste. En maskine uden for meget elektronik og styring. Bare en maskine, hvor man har en start/ stop knap.
Kloak er blevet repareret.
Kenneth indkøber et prøve bord og Bjarne henter det.
Relevant korrespondance.
Laila har haft en heftig korrespondance med vores revisor om udfyldelse af ansøgningsskemaet for at få penge for tabte lejemål. Ansøgningsskemaet har voldt store problemer. Vi afventer nu afgørelsen fra regeringen. Revisor merpris var 2000 kr. for hjælp med dette
arbejde.
Spejderlaugets konto nedlægges og pengene overføres til en konto
under Lerbjergcentret regnskabssystem.

05

Nytårskur hvad gør vi?
Søndag på Lerbjerg fra kl. 11.00- 16.00 den 3/1 2021

06

Nyt fra distriktet
Distrikt sommerlejren i uge 30 -2021 vil blive afholdt med samme stab som
nu.

07

Visionsdag 25/10
Afholdes på Strandboernes hytte Mosebo kl. 10.00 den 25/10

08

Sovesale
Tages op på visionsdagen. Kim vil lade sin ansatte, når han har tid lave en
tegning og de nuværende soverum som basis for det videre forløb og diskussion.

09

Eventuelt
Ingen bemærkninger

10
11
Item
1
2
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9

Næste møde
26. november hos Bjarne kl. 19.00
Årshjul
Begivenhed
Distriktssommerlejr
Laugsaften
Nytårskur
Arbejdsweekend
Repræsentantskabsmøde

Referent
Med venlig hilsen
Mogens Elbek

Januar 2020

Dato
Uge 30/21
13/9-21
3/1 -21
23.25/4- 21
24/5-21

Bemærkning
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg
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