Referat af Forårsmøde i Låsby Station d. 25/3 2018
Deltagere: Henny, Peter, Karen O., Inger, Jesper, Karen K., Christa, Jens Arne, Sonja, Frank,
Gerda, Sheila, Grethe, Niels Erik, René.
1. Valg af ordstyrer: Peter
2. Valg af referent: Karen K
3. Gennemgang af arbejdsopgaver på legepladsen fra sidste års referat:
Muldvarpeskud blev fjernet.
Udjævning af indgangen v/Kjærlingsvej - ok.
Højen blev fjernet.
Pilehytten blev fjernet.
Oprydning i skurvognen - ok.
Nyt gyngestativ m/tårn samlet.
Trampolin etableret.
4. Gennemgang af økonomi v/Karen K:
Der er ca. kr. 12.700,- i kassen. Overskuddet fra sommerfesten er på knapt kr. 1.500,- .
Ølvognen har givet et overskud på kr. 1.900,- . Vi har ikke betalt legepladsleje for 2017.
Pinligt !!!
Årets underskud er på ca. kr. 4.500,- som til dels skyldes udgifter til nye legeredskaber for
ca. kr. 5.300,Regnskabet blev godkendt.
5. Valg af nyt byråd:
Jesper og Karen K blev genvalgt og Gerda fortsætter også da der ikke var andre, der bød sig
til.
Der skal findes 2 suppleanter.
Karen K fortsætter som kasserer, Jesper som ansvarlig for hjemmesiden og Gerda som
gaveansvarlig. Giv endelig Gerda besked ang. fødselsdage og andre begivenheder !!
6. Græsklipning/muldvarpeskud:
For at passe på plæneklipperen opfordres alle til jævnligt at slå et slag forbi legepladsen og
give muldvarpeskuddene et spark og en rive.
Den første onsdagsaften sparker vi skud før første græsklipning.
Jens Arne meldte sig som klipper af græsset på legepladsen i denne sæson. Det koster kr.
150,- pr. gang for hans maskine.

Derfor skal hver husstand betale kr. 300,- udover den sædvanlige brugerbetaling, fordi vi
ikke har penge til at købe en ny maskine til legepladsen og fordi Niels Erik og Peter ikke
længere har lyst til at være klippere. Stor tak til jer 2 for indsatsen gennem mange år !
7. Vi fastholder beløbet til brugerbetaling på kr. 100,- pr. person over 18 år.
Dertil kr. 300,- pr. husstand for græsklipning på legepladsen. Se pkt. 6.
8. Startdato for legepladsaftenerne er onsdag d. 18/4, hvor vi sparker/river muldvarpeskud.
Der er fællesspisning den sidste onsdag i hver måned og banko er atter på programmet i år,
men mød gerne op andre onsdage og få en hyggesnak med naboerne eller tag et spil petanque,
dart m.v.
Ølvognen vil ikke nødvendigvis blive stillet frem hver onsdag, men kan hentes i
”selskabslokalet” på Møllen, Østerskovvej 58.
Byrådet laver en programplan.
9. Niels Erik meldte sig som ølvognsansvarlig for hele sæsonen. Vi andre er backup hvis
nødvendigt.
10. Ansvarlige for juletræstænding, fastelavn og optænding af grill:
Xenia, Christian og Lars er ansvarlige for opstilling af juletræ samt lystænding, Frank leverer
strøm.
Anja er ansvarlig for forplejning.
Niels Erik, Frank og Jens Arne står for nedtagning.
Der er juletræstænding hvert år den 1. søndag i advent.
René er ansvarlig for opsætning af og indhold i fastelavnstønden.
Inger er ansvarlig for boller og kakao.
P.g.a. børnemangel vil vi næste år holde fastelavnsfest for voksne. Børn er velkomne !
Sonja er ansvarlig for grilloptænding til fællesspisningerne, Niels Erik er backup.
Jesper sørger for kul og tændbriketter.
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.
11. Dato for arbejdsdag er Kr. Himmelfartsdag d. 10/5.
Forplejning: Sonja og Gerda.
Opgaver:
Lugning, klipning, rengøring af pavillon: Henny, Karen K
Det nye gyngestativ flyttes på plads: Linda, René, Ditte, Claus - Frank sørger for sand til
tårnets sandkasse.
Petanquebane: Lugning - Jesper, nyt sand - Frank

Etablering af ny pilehytte: Grethe, Inger, Jesper
Skurvogn: Toiletdøren binder og skuret skal tætnes - Peter
Skibet lader vi stå indtil videre og vedligeholdes ikke.
12. Dato for sommerfest er 11/8.
13. Indkomne forslag:
Ingen.
14. Eventuelt:
Sporet: Der er møde d. 18/4, hvor Jesper deltager. Derefter mere info. Igangsætning her i
foråret.
Vores hjemmesides forum vil ikke længere være kommunikationsvej. I stedet bruger vi vores
lukkede gruppe på Facebook samt omdeling af sedler (Jesper og Sonja).
Resten af hjemmesiden vedligeholdes fortsat af Jesper, som meddelte at han vil forsøge at
finde mere om byens historie og lægge det ud på siden.

Regnskab 2017 for Aktivitetslauget, Låsby St.
Resultat
Indtægter

Udgifter

Brugerbetalinger
Ølvogn
Sommerfest

3.100,00
1.900,00
6.542,00

Indtægter i alt

11.542,00

Underskud

4.538,50
16.080,50

Balance
Aktiver

Forårsmøde 2017
Legepladsleje
Arbejdsdag
Sommerfest
Julehygge og juletræ
Fastelavn
Gaver
Vedligehold, plæneklipning, kul m.v.
Udgifter i alt
Overskud

16.080,50

Passiver

Kassebeholdning 1/4 2017
Årets indtægter
Kassedifference
Aktiver i alt

17.184,00
11.542,00
106,00
28.832,00

Kassebeholdning 31/3 2018
Årets udgifter
Passiver i alt

Økonomi sommerfest:
Indtægter

Indtægter i alt

Udgifter
2.100,00
3.814,00
370,00
258,00

6.542,00

12.751,50
16.080,50
28.832,00

Årets underskud kr. 4.538,50
Kassebeholdning ølvogn kr. ??
Overskud sommerfest kr. 1.459,00

Tilmeldinger
Bar
Auktion
Pant

360,50
0,00
6.352,50
5.083,00
540,00
0,00
1.529,00
2.215,50
16.080,50

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

3.451,50
300,00
1.231,50
100,00
5.083,00

Overskud

1.459,00
6.542,00

