Referat:
Låsby Station
Byrådsmøde 19. April 2015
Deltagere: Karen & Carsten, Inger & Jesper, Gerda & Frank, Henny & Peter, Grethe & Niels
Erik, Jens Arne, Rikke, Sonja, Linda og René P.
1. Valg af ordstyrer: Gerda blev valgt som ordstyrer.
2. Valg af referent: René P blev valgt som referent.
3. Økonomi: Gennemgang af regnskab ved Karen K. Kontingent, sommerfesten og
ølkassen, har givet et fint overskud i årets løb. ca. 4650 DKK, regnskabet havde en
uforklarlig positiv kassedifference på ca. 950 DKK. Bankkonto er blevet nedlagt.
Omkostninger til Græsslåning samt vedligehold af udstyr der til, samt omkostninger til
strøm for Juletræsbelysning, og Køleskab til Øl, samt andre omkostninger man måtte
have i forbindelse med udført arbejde for byen, kan udbetales ved henvendelse til
Karen K.
4. Valg af nyt byråd: Nuværende medlemmer Gerda, René P, Jesper, Karen K. som alle
genopstilte, blev genvalgt, der var ingen der ønskede at påtage sig opgaven som 5.
medlem, og ”byrådet” består derfor af de 4 ovennævnte.
5. Startdato for legepladsaftener, blev besluttet til Onsdag d. 22/4. Der var forslag om
datoangivne Petanque turnering, samt gåtur til mølle v. Allan. Det blev samtidig
besluttet at man onsdag d. 22/4, kunne tage et overblik over arbejdsopgaver til
arbejdsdagen. Der bliver lavet en seddel med arbejdsopgaverne der bliver hængt op
på legepladsen. Fredags café, fortsættes ikke i 2015.
6. Valg af ølvognsansvarlige for sæsonen: René P stiller køleskab til rådighed for øl og
sodavand, der er adgang via kælderindgangen i gavlen. Ansvarsfordelingen blev
således.
 April/Maj: Inger & Jesper.
 Juni: Karen K.
 Juli: Alle- Grundet sommerferie perioden.
 August: Rikke
 September: René P.
7. Valg af ansvarlige for Juletræstænding & fastelavn: Primus Motor for Juletræstænding
er Henny & Peter. Juletræet tændes 1. Søndag i Advent. (Lars, kan muligvis hjælpe
med lastbil) Lysene kan opbevares hos Henny & Peter. Primus Motor på fastelavn er
Linda. De ansvarlige tovholdere kan naturligvis indkalde, hjælp og assistance, som
man lyster.
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8. Fastlæggelse af arbejdsdag: Arbejdsdagen er fastlagt til torsdag den 14. Maj. Indtil
videre er der følgende opgaver:
 Forplejning:
Ansvarlig: Gerda & Sonja.
 Juletræ skal pilles ned:
Ansvarlig: Lars mf…..???
 Indkøb af nye kode hængelåse:
Ansvarlig: Niels Erik
 Rude i toilettet på legepladsen smadret:
Ansvarlig:
 evt. renovering af børne bænkesæt:
Ansvarlig:
 Ubåd males færdig:
Ansvarlig:
 By forskønnelse, nedskæring af krat mv:
Ansvarlig:
 Rør til bro ind til legeplads laves lastbil venlig: Ansvarlig:
 Stenmel til Petanquebane leveres senere:
Ansvarlig:





 Der defineres flere opgaver onsdag d. 22/4 -2015
9. Dato for sommerfest: Sommerfesten, blev fastlagt til 15/8-2015 (Gerda havde måske
lidt input til børnelege)
10. Forslag om tilmelding til Operation nabohjælp: Forslaget blev stillet af Jesper, som
havde undersøgt konceptet. Det er et setup som er udviklet af kriminalpræventivt
råd. Det handler om af man gratis kan tilmelde sig på nettet, når man har meldt sig til,
kan man linké sig op med de ”naboer” som også er tilmeldt, og danne en gruppe. I
gruppen kan man således dele informationer om hvornår man er på ferie mv. så man
kan hjælpe med at holde øje med hinandens hjem. Ifølge Jesper, skulle hjemmesiden
være med god forhøjet sikkerhed mod hackerangreb mv. Ved tilmelding får man
tilsendt 2 stk. klistermærker, som kan monteres på husets adgangsveje. Det er også
muligt at søge om tilladelse ved kommunen, således at vi kan montere skilte eks. ved
byskiltene, på de tre adgangsveje til byen, Jesper undersøger denne mulighed.
Skiltene vil evt. koste ca. 3 X 450 DKK, som vil kunne sponsoreres via fælleskassen. Vi
opfordrer hermed dem der har lyst, til at melde sig til.
11. Etablering af katte toilet: Dette forslag blev ikke behandlet på mødet, idet at jeg
glemte at rejse forslaget (René P. & Karen K.) Vi har haft en del trælse oplevelser med
katte ekskrementer når vi spiller bold og opholder os i haven, eller på vores
græsplæne. Vi har ingen anelse om hvorvidt det virker, men vil gerne stille forslag om
etablering af udendørs attraktive katte toiletter, hos de der har valgt at have katte.
hvis det kan minimere udslip ☺ de forkerte steder. Forslaget er åbent for debat.
12. Eventuelt: der var ingen punkter til evt.
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Regnskab 2014 for Aktivitetslauget, Låsby St.
Resultat
Indtægter

Udgifter

Brugerbetalinger
Ølvogn

2.700,00
4.860,00

Sommerfest

8.114,50

Indtægter i alt

15.674,50

Legepladsleje
Arbejdsdag

600,00
580,00

Sommerfest
Julehygge og juletræ
Fastelavn
Gaver
Vedligehold, plæneklipning, kul m.v.
Udgifter i alt
Overskud

Passiver

Bankkto., indestående 31/3 2014
Kassebeholdning 31/3 2014
Årets indtægter

3.867,93
6.933,00
15.674,50

Kassedifference

Bankkto. lukket, overført til kassen
Kassebeholdning 31/3 2015
Årets udgifter

27.391,00

Passiver i alt

16.338,50
11.052,50
27.391,00

Årets overskud kr. 4.622,00
Kassebeholdning ølvogn kr. 477,00
Overskud sommerfest kr. 1.146,00

Økonomi sommerfest:
Indtægter

Indtægter i alt

0,00

915,57

Aktiver i alt

Tilmeldinger
Bar
Auktion
Pant

664,00
600,00
787,00
11.052,50
4.622,00
15.674,50

Balance
Aktiver

6.968,50
853,00

Udgifter
2.200,00
4.742,00
650,00
522,50

8.114,50

Drikkevarer
Duge, service, gas, chips
OL-ting
Præmier, kagekonkurrence
Morgenmad
El + vand
Udgifter i alt
Overskud

3.057,50
2.768,00
270,00
140,00
633,00
100,00
6.968,50
1.146,00
8.114,50

