Referat af Forårsmøde i Låsby Station d. 2/4 2017
Deltagere: Henny, Peter, Mia, Jens, Tommy, Karen O., Inger, Jesper, Karen K., Carsten,
Christa, Jens Arne, Sonja, Frank, Gerda.
1. Valg af ordstyrer: Peter
2. Valg af referent: Karen K
3. Gennemgang af arbejdsopgaver på legepladsen fra referat for 2016:
Maling af toilet - ok.
Flytning af juletræsfod - ok.
Maling af bord/bænkesæt ved krydset - ok.
Renovering af petanquebane - ok.
Etablering af ny bro - ok.
Rengøring af tag på pavillonen - ok.
Ubåd malet - mangler indvendig vedligeholdelse.
4. Gennemgang af økonomi v/Karen K:
Der er ca. kr. 17.000,- i kassen og kr. 400,- i ølvognskassen. Overskuddet fra sommerfesten
på ca. kr. 3.300,- er stort set som sidste år, ølvognen har givet et overskud på kr. 2.700,- .
Årets overskud er på ca. kr. 2.400,- mod et underskud i 2015 på ca. kr. 1.550,- .
Forslaget om at holde brugerbetalingen på samme beløb som sidste år blev vedtaget, altså kr.
100,- pr. person over 18 år.
5. Valg af nyt byråd:
Jesper og Karen K blev genvalgt, Tommy fra Brugsen meldte sig på banen - tak for det  og Gerda fortsætter også da der ikke var andre, der bød sig til.
Gerda fortsætter som gaveansvarlig, Karen K som kasserer og Jesper som ansvarlig for
hjemmesiden.
6. Startdato for legepladsaftenerne er onsdag 26/4, hvor der er fællesspisning. Christa vil
skrive en påmindelse på Facebook, når der foregår noget særligt, f.eks. fællesspisning eller
banko.
Ølvognen vil ikke nødvendigvis blive stillet frem hver onsdag, men kan hentes i
”selskabslokalet” på Møllen, Østerskovvej 58.
Forslag til aktiviteter: Fællesspisning den sidste onsdag hver måned, 2 bankoaftener, gåture
hvoraf 1 går til Østerskovgård for at betale legepladsleje.
Byrådet laver en programplan.
7. Niels Erik starter som ølvognsansvarlig, vi finder flere i forb. med første onsdagsaften.

8. Sonja er ansvarlig for grilloptænding til fællesspisningerne, Niels Erik er back up, Jesper
sørger for kul og tændbriketter.
Christian og Lars er ansvarlig for opstilling af juletræ samt lystænding, Frank leverer strøm.
Linda er ansvarlig for afholdelse af fastelavn.
At være ansvarlig betyder blot, at man er tovholder på opgaven og kan trække på sine gode
naboer til udførelse af div. praktisk i dén forbindelse.
9. Dato for arbejdsdag er Kr. Himmelfartsdag 25/5 + evt. Grundlovsdag 5/6 hvis nødvendigt.
Forplejning: Sonja, Gerda
Opgaver: Fjernelse af muldvarpeskud (opstart før arb.dagen): Jens Arne, Peter, Niels Erik.
Udjævning ved indgangen fra Kjærlingsvej: Frank
Lugning, klipning m.v.: Henny, Karen K
Rydde op i skuret: Sonja, Tommy (har bil + trailer til transport til genbrugspladsen)
Pilehytten fjernes: Lars, Tommy
Indvendig repr. af ubåd: Carsten
Nyt gyngestativ m/rutschebane og trampolin til nedgravning ved tidligere pilehytte: Alle ser
efter, hvad der er på markedet. Det blev vedtaget, at vi vil bruge kr. 5.000,- til disse nye
legeredskaber.
Skib fjernes - nedprioriteret.
10. Dato for sommerfest er 12/8.
Vi vedtog, at der skal betales proppenge kr. 50,- pr. flaske for eget medtaget vin til festen.
Man må ikke medtage øl, sprut, vand m.v.
11. Indkomne forslag: Se arbejdsdagsopgaver.
12. Evt.: Jens Arne foreslog at vi lejer en maskine til at fjerne muldvarpe med giftig røg. Den
koster kr. 700,- pr. dag. Vi vedtog at leje maskinen for 1 dag og se, hvor langt vi når på
arealet. Muldvarpegruppen består af Jens Arne, Peter og Niels Erik.

Regnskab 2016 for Aktivitetslauget, Låsby St.
Resultat
Indtægter

Udgifter

Brugerbetalinger
Ølvogn
Sommerfest

3.275,00
2.700,00
8.488,50

14.463,50

Indtægter i alt
Underskud

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

0,00
600,00
1.712,50
5.149,00
500,00
542,50
1.201,00
2.365,50
12.070,50

Overskud

2.393,00
14.463,50

14.463,50

Balance
Aktiver

Passiver

Kassebeholdning 1/4 2016
Årets indtægter
Kassedifference
Aktiver i alt

14.791,00
14.463,50
0,00
29.254,50

Kassebeholdning 31/3 2017
Årets udgifter
Passiver i alt

29.254,50

Årets overskud kr. 2.393,00
Kassebeholdning ølvogn kr. 400,00
Overskud sommerfest kr. 3.339,50

Økonomi sommerfest:
Indtægter
Tilmeldinger
Bar
Auktion
Pant

Indtægter i alt

Udgifter
2.550,00
5.170,00
100,00
668,50

8.488,50

17.184,00
12.070,50

Drikkevarer, kaffe, chips m.v.
Grillkul, deko, OL
Natmad + morgenmad
El + vand
Udgifter i alt

3.931,00
776,00
342,00
100,00
5.149,00

Overskud

3.339,50
8.488,50

