Referat Bestyrelsesmøde torsdag d. 3. januar – 2019 hos Marianna Engvej 3.
Tilstede: Aksel, Brina, Lis, Marianna, Lykke
Afbud: Vibeke.
1. Nytårskur
2. Generalforsamling
3. Liv i Ladepladsens program for år 2019
4. Afrapportering – Sømandshjemmet.
Ad. 1: Nytårskur.
Fredag d. 25.1. i Roklubben.
Start kl. 16.00 – 18.00 - Bestyrelsen møder kl. 15.00.
Marianne bestiller Tapas til ca. 20 personer.
Invitation – Marianne sender til Brina for evt. rettelser – deadline for at sende invitationen ud:
Mandag d. 7.1.2019 – Marianne sender invitationen ud – 5 min. pr. forening.
Indkøb post-its: Tuscher/blyanter og månedssedler medbringer Lis.
Inviterede:
FLI, Tom Hammer
Huset: Almer +?
Faxe Ladeplads Borger & Erhvervsforening, Anne-Marie +?
Sejlklubben, 2 pers.
Roklubben, 2 pers.
Minibyen, 2 pers.
UpArt, 2 pers.
Formanden for menighedsrådet; Arne Skovbæk
Dykkerklub – 2 pers.
Fiskeforening - Spinfluen & Pionerer i Vandløbspleje – 2 pers.
•
•
•
•

Marianne vil kontakte Tina Møller – Kulturforvaltningen omkring, hvor vi kan formidle
årshjulet – Kultunaut eller?
Resultatet af Nytårskuren er et samlet årshjul for Faxe Ldp. – Aksel oploader på LIL´s
hjemmeside.
Pressemeddelelse – Aksel sender til Torkild Svane Kraft.
Tilmelding sendes til Lis – senest mandag d. 21.1.

Ad. 2: Generalforsamling – Onsdag d. 20.2.2019 kl. 20-21.
Årsmøde for aktive i LIL´s undergrupper kl. 19-20:
På dette møde inviterer vi 2-3 repræsentanter fra de forskellige undergrupper – hver gruppe
kommer med en kort status på aktiviteter i 2018 og planer for 2019.
Inviterede: Bevægelse i byen, De hvide dronninger, Kunst og Design, Ungegruppen, Kønnere By,
Feriens By, Det blå læringsrum og Vinterbadeklubben Faxe Ladeplads.
Dagsorden Årsmøde:
Sted: Sejlklubben – Marianne booker.

Marianne, Brina og Lis er på valg.
Der er plads til en ny, hvis der er interesserede.
Dagsorden Generalforsamling:
1: Valg af dirigent
2: Valg af referent
3: Formandens årsberetning
4: Kasserens fremlæggelse af regnskab herunder godkendelse.
5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og evt. 1 nyt medlem til bestyrelsen.
6: Valg af 1 bilags kontrollant.
7: Forslag til vedtægtsændring – Bestyrelsen i Foreningen Liv i Ladepladsen stiller følgende forslag
som del af §9 stk. 3: Foreningen kan give økonomisk bidrag til særlige arrangementer af almen
interesse for lokalsamfundet, som ikke defineres som drift af arbejdsgrupper – henvisning
foreningens formålsparagraf §2.
8: Indkomne forslag fra medlemmerne – skal sendes til Marianne Bøyesen senest d. 7.2.2019
marianneboeysen@gmail.com
9: Liv i Ladepladsen – vores fremadrettede arbejde.
10. Evt.
•
•
•
•
•
•

Forplejning til generalforsamling: Vibeke står for dette: Kaffe/the + Kage/sødt.
Pressemeddelelse: Aksel – senest d. 23.1. 2019
Bestyrelsen mødes 18.30 i Sejlklubben.
Brina lægger info om Generalforsamlingen på FB.
Brina lægger info om Generalforsamlingen på LIL – website.
Invitation til undergrupperne:

Ad. 3: Liv i Ladepladsens program for år 2019.
Oplægsholder: Vild vildere haver – Lykke kontakt for evt. oplæg og pris. April evt.
Tur til INSP i Roskilde – beboerhus – for bestyrelsen og evt. andre interessenter – man kører i egne
biler.
Rundvisning i Permatopia og evt. afdækning af muligheder/interesse for samarbejde.
En fest for lokale borgere – en fest med lokale musikere og lokal mad – betaling for deltagelse.
Oplægsholdere: Borgermødeagtigt – efteråret.
Ad. 4: Afrapportering – Sømandshjemmet.
Marianne tager kontakt til Charlotte, Gretha, Lise, Buuti. omkring fotos og respons på vores
spørgeskema til de forskellige lærere – Lykke skriver oplæg til Marianne.
Marianna og Lis laver regnskab og Aksel og Lykke skriver afrapporteringen.

