16. november 2017, referat fra bestyrelsesmødet
Tilstede: Ivar, Hans Jørgen, Morten, Silke, Martin, Carsten, Steen, Kim og Minna (ref.)

Ad 1. Referat fra sidst
Referatet og webudgaven blev godkendt.
Ad 2. Ma-Net pulje – behandling af ansøgninger
Bestyrelsen besluttede at imødekomme alle tre modtagne ansøgninger således:
Ad a)

Ådalshallen tildeles 5.000 kr. som medfinansiering af indkøb af legeog motorikredskaber til Ådalshallens multirum.

Ad b)

IF Ådalen tildeles 6.000 kr. svarende til anskaffelsen af to
trampoliner. Beløbet kan udbetales, når foreningen har fremsendt
sine vedtægter og seneste regnskab.

Ad c)

Lime Forsamlingshus tildeles 9.000 kr. som medfinansiering af en
tarzanbane. Beløbet udbetales, når forsamlingshuset har resten af
finansieringen på plads.

Bestyrelsen er opmærksom på, at Ådalshallen ikke er en forening, men en
selvejende institution. Bestyrelsen besluttede, at tilgodese Ådalshallen med den
begrundelse, at Ådalshallen ifølge Ådalshallens vedtægter:
1) fortrinsvis er beregnet til benyttelse af lokalområdets beboere og foreninger
2) lokalområdets beboere har alle stemmeret ved Hallens generalforsamling og
ved udpegning af bestyrelsen.
3) eventuelle overskud ikke udbetales, men alene anvendes til Ådalshallens
fortsatte drift.

Ad 3. Siden sidst
På mødet med Teleindustrien deltog to personer fra MA-Net.
På mødet blev der drøftet to muligheder for at små foreninger kunne blive
medlem:
1)

som associeret medlem til en pris på 5.000 kr. pr. år. Giver ret til
deltagelse i 1-2 møder pr. år og til at trække på Teleindustriens
pressekontakter.

2)

I samarbejde med de øvrige små foreninger at blive fuldgyldigt
medlem med 1 repræsentant med stemmeret – prisen vil være
60.000 kr. til deling mellem de medvirkende foreninger.

Bestyrelsen er positivt stemt for mulighed 2) og indgår gerne et samarbejde med
andre foreninger herom. Bestyrelsen er opmærksom på, at den valgte
repræsentant vil få en opgave med at koordinere og informere alle deltagende
foreninger.
Ad 4. Økonomi
Budget og regnskab forventes at foreligge til bestyrelsesmødet i januar 2018.

Ad 5. evt.
Mødedatoer 1. halvår 2018:
25. januar kl. 19.30
22. februar kl. 19.30 – Generalforsamling i Mygind forsamlingshus.
1. marts kl. 19.30
19. april kl. 19.30
31. maj kl. 19.30
16. juni kl. 10.30 – sommerarrangement i Bendstrup v/Hårup

