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Referat af lokalefordelingsmøde den 7. maj 2014

21. maj 2014

1. Lokalefordeling
Der var tilslutning til forslaget om lokalefordeling.
For at få kabalen til at gå op, bliver det nedlagte vaskeri renoveret til klubformål.
Der var ikke mødt repræsentanter op fra alle brugere af Mødestedet.
Jens og Iris indkalder alle brugere til et møde, for at få aftalt med alle, hvordan stedet
skal fungere, og hvem, der er nøgleansvarlig for de enkelte grupper.
Der blev gjort opmærksom på, at der findes en velfungerende kvindegruppe, som har lokale under nummer 32. Jens og Iris tager kontakt til dem.

2. Krav og vedtægter
Krav og vedtægter blev gennemgået.
Der var forslag til ændringer og rettelser, Jens og Iris retter til, og derefter sendes det tilrettede ud til alle.
Der var en debat omkring rygning i lokalerne.
Det nedlagte vaskeri, som bliver renoveret til klubformål, skal være røgfrit.
Der var enighed om, at det er vigtigt, der tages hensyn til, om der kommer børn i lokalerne.
Det blev besluttet, at de enkelte klubber og aktiviteter diskuterer det med medlemmerne og finder frem til, hvordan rygereglerne skal være i de enkelte lokaler.
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3. Festudvalg
På det første lokalemøde kom der ønsker om forskellige arrangementer.
Mange tilkendegav, at de gerne vil deltage i planlægningen af arrangementerne
Der blev derfor nedsat et festudvalg med tilkendegivelser fra:
- Billiardklubben
- Det gamle vaskeri
- Havegruppen
- Fædregruppen
- Kattegruppen.
Nuri og Bent Sonne er tovholdere.
Klubberne finder de repræsentanter, som vil deltage, og sender navnene til Bent, Nuri samt
Jens og Iris.
Er der flere, som ønsker at deltage i festudvalget, kan de sagtens nå at tilmelde sig.
De første fester, der skal arrangeres, er et sommerarrangement og en eid-fest.
Der vil ud fra midlerne i budgettet sættes et enslydende beløb af til de to arrangementer.
Tovholderne koordinerer med Kokkedal på vej inden datoerne fastsættes, så der ikke bliver
for mange aktiviteter på samme tid.
Ud over disse to arrangementer, er der Sankt Hans, Fastelavn og juletræstænding, som
Billiardklubben, det gamle vaskeri og kattegruppen står for. Der sættes også et beløb af til
disse tre arrangementer.
Egedalsvænge har haft 40 års jubilæum.
Så længe renoveringen står på, er det svært at holde jubilæumsfest, så det blev foreslået,
at der holdes fest, når renoveringen er færdig.

4. Eventuelt
Der var intet til punktet.
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