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Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET
Deltagere:

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

Mødestart:

Lars Trondhjem, Hovedvejen 106.2 tv 2600Glostrup Kl. 19.00

Mødedato:

6. september 2021

Afbud :Suppleanter, Laila Herskind og Tina
Kopi til:

Til deltagere, suppleanter samt Tina og F. Andersen og Laila Herskind
Dagsorden for mødet.
01
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt

02

Gennemgang og godkendelse af referat af bestyrelsesmøde afholdt d.
8. juni 2021.
Ingen kommentarer

03

Centret generelt.
• Status på lejemål.
Resten af året er der 25 lejemål
48 samlet i 2021
31 lejemål bestilt i 2022 pt.
• Status på indtægter, udgifter og balance.
Dags dato omsætning på 303.000 kr.
Forventet overskud i 2021 er 14.000 kr.
• 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 ikke været nogle væsentlige nyanskaffelser. Der har været
brandeftersyn med godkendelse til følge samt spuling af kloak
• Relevant korrespondance.
Der er kommet ny hyttefortegnelse på Korpsets hjemmeside.

04

Status COVID 19, restriktioner og støtteordninger.
Som bekendt afskaffer Staten alle Corona restriktioner den 10/9- 21
Der forventes 80.000 kr. i støtteordning for de sidste 4 måneder og de kommende uger et tilskud på ca. 1/3 af dette beløb.

05

Nyt fra distriktet.
Intet.
Vi støtter distriktets weekend den 22-25 maj med 5000 kr. mod at vi får lørdagen fri til os.

06

Sovesale
Kim arbejder på et overslag på renovering af sovesalene og kommer med
et budget oplæg til næste møde den 9/11, så vi kan beslutte noget i begyndelsen af det nye år 2022.(Et forsigtigt skøn er 100.000 kr. per soverum)
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07

Nationalnaturpark Bidstrupskovene
Der er ændret så i stedet for de oprindelige 15 områder som var udpeget til
naturnationalpark, er der nu udpeget 20 mulige områder. Der skal senere
vælges 15 områder blandt de 20, derfor er der nu en chance for der ikke bliver hegninger.
Der har været møde med Udviklingschef Jakob Frost fra korpset.
Mødet skulle dels afklare nogle spørgsmål af juridisk karakter, samtidig ville
korpset gerne høre hvordan brugerlauget arbejdede. Ønsket var at når de
vidste hvordan vi arbejdede kunne, der bedre ske en koordination, så vores
høringssvar ikke blev mod stridende.
Mødet var konstruktivt, og gav svar begge veje.
Lige nu arbejde brugerlauget med bud på hvordan et mulig hegning kan laves så den genere friluftslivet mindst muligt.

08

Vision, hvad skal vi begynde at lave en handleplan for
Der holdes Visionsdag den 9/1 2022 på Lerbjerg hvis Centret er ledigt. Mødestart kl. 10.00
Debat punkter vil være følgende:
Sovesale
Lerbjergfolk
Nye kræfter i bestyrelsen

09

Skal der være en erstatning for nytårskur
Besluttes på næste bestyrelsesmøde.

10

Eventuelt.
▪ Kim skaffer nye døre til alle rummene på Lerbjerg fra en nedlagt bygning på Holbæk Sygehus. Bjarne og Kim henter dem i næste uge og
kører dem til Lerbjerg.
▪ Kenneth takkede på Strandboernes vegne for opmærksomheden ved
deres 75 års Jubilæum.
▪ Det kunne konstateres at den nye hjemmeside fungerer optimalt
▪ Kenneth foreslog at vi holder 2 Arbejdsweekender på Lerbjerg. Tages
op på næste møde.
▪ Bjarne efterlyser håndværkerlisten på hjemmesiden. Den ligger der,
der skal kun søges rigtigt. Lars taler med Bjarne om dette.
▪ Tina har fået én forespørgsel om pænt Festbestik. Det er beskrevet på
Hjemmesiden, at vi har komplet bestik og service til 70 personer med
glas til fester. Da det nuværende service er i ringe stand og der kun
har været én forespørgsel i flere år, skal oplysningen fjernes fra hjemmesiden og servicen bliver ikke opdateret. I dag står det på kontoret i
et ulåst skab.
▪ Efter spuling fungerer kloarken upåklageligt.

11

Første møder i 2022 hvor og hvornår.
Næste møde den 17/2 2022 hos Kenneth
Næste møde d en 9. november kl. 19.00 hos Bjarne
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