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Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET
Deltagere:

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

Mødestart:

Mødedato:

Lerbjergcentret

Kl. 18.00

18. juni 2020

Afbud Mads Foghmar og Laila Herskind
Kopi til:

Til deltagere, suppleant Anders Kristensen samt Tina
Tid og sted for næste møde: Hos Kenneth i Havdrup kl. 19.00 den 8. september 2020
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Dagsorden for mødet.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden kommentarer
Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 23.
april 2020.
Med en enkel kommentar fra Bjarne angående beløbet på 10.800 kr i
pkt. 4, som Bjarne mener er for lavt blev referatet godkendt.
Centret generelt.
a) Status på indtægter, udgifter og balance.
Se udlevere resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. maj
20210 udleveret på mødet. Der var en del undren over forbruget
af El

b)

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).
Der har været mindre vedligeholdelser som rep.af opvaskemaskine. Det blev besluttet at bruge ca. max. 30.000 kr. på et nyt
slåværk til græsslåning på centret

c)

Relevant korrespondance.
Vi har fået meddelelse fra Danske Bank, at vi ikke mere kan
have en separat konto hos dem for Spejderlauget. Det betyder
at pengene fra Lauget skal stå under Centret konto, hvor Poul
for fuldmagt og råderet over denne konto.

Status COVID 19
• Status aflyste lejemål
2+14 aflyste lejemål. 6 lejemål overført til 2021. På nuværende
tidspunkt har vi 35 lejemål i 2020
•
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Status på støtteordninger
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Lars har modtaget svar fra Korpset angående støtteordningen.
Fra 8. juli må der være 72 inde og 100 ude på grunden, som senere vil blive hævet til 200. Vi vi få nogen kompensation for
table lejemål
•

Forventning indtil repræsentantskabsmødet
Vi forventer at være tilbage til næsten normalen, hvad angår
personer på Centret og forhold angående Corona sikkerhed,
står de enkelte lejere for og ikke Centret fremover.
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Repræsentantskabsmøde/Laugsaften 14/9.
• Tidsplan indtil mødet (Forslag medsendt som bilag)
• Program for mødet (Forslag medsendt som bilag)
• Indkomne forslag (Kenneths forslag til formålsparagraf)
• Indbydelse hvem laver den
• Hvem gør hvad?
• Kenneths forslag til ændring af formålsparagraf vil indgår i
dagsorden til mødet.
Procedure for mødet se fremsendte forslag fra Lars udsendt
samtidig med indkaldelsen.
Da det er et fælles Rep og Laugsaften kan alle deltage i REP.
Mødet, dog uden stemmeret for deltager der ikke er repræsentantskabet
Poul står for indkøb.
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Nyt fra distriktet
Distriktet ønsker ikke fremover at holde Nytårskur på Centret. Lars
kommer med oplæg til fremtidig møde for Rep. medlemmer
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Distriktssommerlejr
Lejren aflyst i år og vil blive holdt i uge 30 i 2021. Det 25.000 kr. som er
bevilliget vil blive overført til lejren i 2021. og fremtidige henlæggelse
vil blive brugt til kommende lejre efter 2021.
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Status hjemmeside
Drone optagelser er lavet og fremsendt til firmaet, der laver hjemmesiden. Kenneth følger på de sidste detaljer. Den nye Hjemmeside går i
luften senest den 14 august 2020.
Lars lovede at sende fornyet link til bestyrelsen, så de kan se det færdige resultat. Hjemmesiden præsenteres på Repræsentantskabsmødet
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Eventuelt
Kenneth ønsker at Visionsplanen tages op og der afholdes et møde
snarest. Aftalt til den 8 oktober på Lerbjerg.

10

Næste møde
Hos Kenneth i Havdrup kl. 19.00 den xxxxxx 2020
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