Referat af møde i Ganti d. 27/8-18 kl 17:30 på Bakkegården.
Deltagere: Malene, Maria J, Maria C, Line, Julie, Lisa og Jette
Kl 19 ankommer Stævneudvalget, Sanne, og separat dagsorden afholdes.
-Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt med følgende rettelse; sponsorbrevene bliver skrevet af Lisa og
Maria og bliver sendt til Malene og Line.
Vedr sammenligningen af byggetilbud: ændre mandetimer til opsætning.
-Opfølgning på fondsøgningen ved Lisa og Maria.
DIF er søgt, vi afventer svar. Vi ønsker os en 3D model af bjælkehytten. Line har sørget for
at Lasse laver en simpel model.
Vi mangler at søge Silkeborg kommune om tilskud til klubhuset.
- Tilbud fra elektriker? ved Jette
Tilbuddet gennemgås. Vi aftaler at finde ud af muligheden for at få en egen el-måler.
Matrikelnummeret er 17D , Lavenvej 14. Julie kontakter energiselskabet Eniig.
- Gennemgang af sponsorbrev ved Maria C
brevene udleveres til læsning hjemme.
- Tilkobling af vand ved naboen til stævnet og andre arrangementer
Julie vil spørge naboen Kurt Skousen, om vi må købe vand der. Han harbtilkendegivet at det
må vi. Derudover er vi ved at undersøge prisen på at få indlagt vand i vores eget klubhus.
- Vedr ansøgning om lokaletilskud og medlemstilskud
Vi har modtaget 1666,20 kr fra Silkeborg kommune i lokaletilskud.
Til generalforsamlingen næste gang skal vi udfylde ansøgningerne til både kursus, lokale og
medlemstilskud.
- Nyanskaffelser til Mulen
Toastmaskiner anskaffes, dobbelte vaffeljern ser vi lige om vi kan finde.
- Evt
Lisa 1: vi vil holde hyggeaften lørdag d 10/11-18
2: vi er blevet spurgt af Elias Akknarson ift om Ganti vil deltage i at afholde et store
bededags arrangement i Herning. Hvis ja, har vi nogle vilkår: 20.000kr til Ganti, Ganti stiller
med sekretariat og vil vælge dommerne. Elias skal sørge for at lave projektbeskrivelse og
budget.
- Næste møde på Bakkegården d 8/10-18 kl 17:30.

