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Referat fra Forårsmøde i Låsby Station, søndag d. 17.04.16
Jesper blev valgt til ordstyrer.
Anja blev valgt til referent.

Gennemgang af referater for de sidste år:
2014:
Fredagscafé, uden den store tilslutning.
Legepladsmappen med billeder fra gamle arrangementer efterlyses. Nogen mener at Bente har haft den,
men hun kan ikke finde den. Sonja opfordrer Günther til at lede.
Forslag om at forårsmødet holdes i umiddelbar forlængelse af affaldsindsamlingen blev vedtaget.
Opgaver til arbejdsdag:
Dræn på legepladsen – ok
Ubåd kasseres – nej, den istandsættes
Asfalttag på skurvognen – ok
Utætheden ved taget over døren – ikke udført

2015:
Fredagscafé annulleres grundet manglende tilslutning.
Nabohjælp iværksat – skilte opsat ved indkørsel til byen
Opgaver til arbejdsdag:
Nye hængelåse til skurvognen – ok
Vindue til toilet – ok
Renovering af børne‐bord/bænkesæt – ikke udført
Ubåd males færdig – ikke udført
Nedskæring af krat på torvet
Rør til bro til indkørsel på legeplads gøre lastvogns‐venlig – ok
Stenmel køres på petanque‐bane – ikke udført
Økonomi:
Retablering af legeplads‐området:
Karen ønsker at fastsætte et beløb til når vi engang skal retablere legepladsens område – enten fordi
grundejeren skal bruge marken selv, eller hvis vi ikke længere ønsker at benytte pladsen.
Der afsættes 10.000 kr. hertil – denne udgift forudsætter at vi udfører en del af arbejdet selv.

Gavetakster:
Der diskuteres ivrigt: beløb‐størrelser, indsamling pr. gang eller om kontingent til kassen skal forhøjes.
Vi ender med flg. aftale:
Runde fødselsdage (uden invitation), indflyttergave, barselsgave og hilsen ved sygdom – blomsterhilsen
(evt. vin) betalt af kassen.
Hilsen til konfimation/nonfirmation sørger hver husstand selv for.
Invitationer uden middag – eks. morgenkaffe ved kobber‐ og sølvbryllupper ‐ 500 kr. betalt af kassen.
Invitationer til middag – 100 kr. pr. voksen i husstanden ‐ indsamles fra gang til gang.
Ved invitationer hvor hele byen er inviteret, gives der besked om dette til Gerda, ellers sørger de inviterede
selv for gave.

Byråd:
Alle 4 eksisterende medlemmer genopstiller – dog ønskes et femte medlem. Da ingen er interesseret
fortsætter byrådet som tidligere.

Onsdagssamlinger på legepladsen:
Plan for sommerens onsdagsplaner udsendes snarest. Fællesspisning arrangeres de sidste onsdage i
måneden. Sonja sørger for at grillen er klar kl. 18 – Niels Erik er back‐up.

Arbejdsdag 2016: er fastlagt til Kristi Himmelfartsdag – d. 05.05.16. Morgenmad kl. 9, hvorefter vi fordeler
opgaver. Frokost og kaffe serveres.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Opgaver til arbejdsdag:
Male toilet
Male børne‐bord/bænkesæt
Flytte juletræsfod lidt længere væk fra vejen. Den gamle sokkel er ikke sat dybt nok.
Ubåd males færdig
Bord/bænkesæt på torvet opfriskes
Petanque‐banen: Niels Erik harper den og så tager vi resten på arbejdsdagen og vurderer om der
skal køres stenmel på
Der skal bygges bro over åen ude på engen – til en start indhentes der tilladelser fra lodsejerne.
Taget over legepladsen skal vaskes

Sommerfest 2016: er fastlagt til lørdag d. 13.08.16 – nærmere info følger.

Regnskab 2015 for Aktivitetslauget, Låsby St.
Resultat
Indtægter

Udgifter

Brugerbetalinger
Ølvogn

2.625,00
3.400,00

Sommerfest

8.191,50

Forårsmøde 2015+2016
Legepladsleje
Arbejdsdag
Sommerfest
Julehygge og juletræ
Fastelavn

Indtægter i alt

14.216,50

Underskud

767,50

Gaver
Vedligehold, plæneklipning, kul m.v.
Udgifter i alt

1.853,00
5.068,50
15.764,00

15.764,00

Aktiver

Passiver

Kassebeholdning 31/3 2015
Årets indtægter

16.338,50
14.216,50

Kassedifference

Kassebeholdning 31/3 2016
Årets udgifter

14.790,00
15.764,00

1,00

Aktiver i alt

30.554,00

Passiver i alt

30.554,00

Årets underskud kr. 1.547,50
Kassebeholdning ølvogn kr. 487,00
Overskud sommerfest kr. 3089,50

Økonomi sommerfest:
Indtægter

Indtægter i alt

1.439,50
5.102,00
553,00

1.547,50

Balance

Tilmeldinger
Bar
Auktion
Pant

380,50
600,00

Udgifter
2.500,00
4.758,00
466,00
467,50

8.191,50

Drikkevarer
Service, chips, kul
Morgenmad
El + vand
Udgifter i alt
Overskud

3.566,50
973,00
462,50
100,00
5.102,00
3.089,50
8.191,50

Aktivitetslauget Låsby Stationsby
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