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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:

Mødedato:

Mogens Elbek, Egelunden 70, 2635 Ishøj

Kl. 19.00

28. januar 2020

Afbud
Kopi til:

Til deltagere, suppleant Mads Foghmar samt Tina og F. Andersen
Tid og sted for næste møde:

Torsdag den. 6. april 2020 hos Bjarne Mårtensson
Dagsorden for mødet.

01

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden kommentarer

02

Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt d. 26. november 2019.
Godkendt uden kommentarer

03

Centret generelt.
a) Status på lejemål.
Kenneth aflyste sit lejemål
Lejemål i 2019 var 58
Lejemål i 2020 er pt. 54
Lejemål 2021 er pt 4
Lejemålet før Nytårskur blev det besluttet at sende en regning på
15 timer af 300 kr. (grundet seddel opsat i spisesalen, der specificerer 300 Kr./t
Fremtidig afregning for ekstra rengøring vil blive 450 kr./t
Der laves nye opslag for de forskellige rum, der specificer hvordan
rummet skal efterlades ved afgang. Samtidig specificeres det på
Hjemmesiden mere klart, hvad manglende oprydning og hærværk
koster i ekstra regninger.

b)
c)

Januar 2020

Status på indtægter, udgifter og balance.
Regnskab ligger hos revisor, Budget og staderapport blev ikke fremlagt.
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).
• Opvaskemaskine er blevet repareret
• Tina fik godkendt sit køb af diverse køkkengrej
• Vi har modtaget regning for udbedring af tilstoppet kloak ved
toiletter og baderum.
• Det overvejes at købe nye borde. Vi taler om 10 til 12 borde
af 4000 kr./stk. (Kenneth undersøger sine forbindelser)
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Kim arbejder videre med sagen og kommer med revideret
oplæg til næste møde

Relevant korrespondance.
• Vi har modtaget brev fra Korpset, at Spejdergruppen Samarkand er blevet optaget under KFUM Spejderne i Danmark, Det
betyder at vi i Ole Rømers Distrikt har en gruppe, der holder til i
Ishøj. De er pt. 20 medlemmer
• Fremover skal vi betale minusrenter til Den Danske Bank af vores indestående. Laila undersøger om vi kan ”handle med dem”
• Korpset har indledt samarbejde med Topsikring. Laila/Lars arbejder videre med sagen få at se om vi kan spare noget.
• Vi har modtaget forespørgsel fra en lejer om vi har tænkt os at
forbedre de udvendige toiletter og badefaciliteter. Laila Svarer
lejeren, at pt. vil der ikke blive lavet noget yderligere i udvendige bade og toiletfaciliteter.

Nyt fra distriktet.

04

På sidste Distriktrådsmøde blev samtlige tidligere kandidater genvalgt.

Distrikssommerlejr 2020

05

Der er på nuværende tidspunkt forhåndstilmeldt 352 spejdere og ledere.
Staben er på plads.
Der mangler folk til at tage sig af natløb og lejrbål.
Der laves en Lerbjerg aften på lejren for at erhverve fremtidige Lerbjerg folk.

Hjemmeside, status opstart

06

Lars og Kenneth implementer alle de rettelser der er kommet fra bestyrelsen. Målet for endelig åbning af den nye Hjemmeside er nu før Repræsentantskabsmødet i maj.
Kim får lavet Drone fotograferingen til sommer og lagt ind på hjemmesiden.

Evaluering Nytårskur 18/1

07

Der kom ikke nogle ”Gamle Lerbjerg folk” til Nytårskuren. Der nu er et rent
møde for Ole Rømers Distrikt. Fremover vil Nytårskuren laves om. Mere om
det senere. Der er ingen tilslutning fr de gamle Spejderlagsmedlemmer og
Repræsentantskabet.

Status vision

08

Det arbejder der er igangsat skal afsluttet før vi går videre med visionsplanen.

Repræsentantskabsmødet mandag den 25. Maj 2020.

09

Afholdes på Lerbjerg ihenhold til nedenstående køreplan.
Kenneth har en ændring til vedtægterne, som han gerne vil have lavet om.
Se tidligere fremsendt forslag.
Lars sender de sidst reviderede Vedtægter frem til Bestyrelsesmedlemmerne

Køreplan for regnskab mv. op til repræsentantskabsmøde

10

Køreplan for regnskab 2019 / revision og fremsendelse:
•
•
•

Medio marts modtager ekstern revisor de bogførte regnskabstal med bilag.
Ekstern revisor udfører regnskabet frem til medio april.
Til intern revision af regnskab og bilag afsættes max. 3 uger.

Januar 2020
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Efter intern revision modtager centrets kasserer regnskab og bilag.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøder udsendes senest 1 måned før mødet.
Repræsentantskabsmødet 2020 afholdes 25. maj på Lerbjergcentret.

Eventuelt.
Næste møde.
Mandag den 6. april hos Bjarne Mårtensson.

13 Årshjul
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Begivenhed
Bestyrelsesmøde
Repræsentantskabsmøde
Bestyrelsesmøde
Distriktssommerlejr
Laugsaften
Nytårskur
Arbejdsweekend
Repræsentantskabsmøde
Laugsaften

Referent
Med venlig hilsen
Mogens Elbek
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Dato
6/4-20
25/5-20
9/6-20
Uge 30-20
15-17/1-21
23.25/4- 21
24/5-21
13/9- 21

Bemærkning
Hos Bjarne
På Lerbjerg
Hos Kim kl. 18.00
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg
På Lerbjerg

af 3

