10. maj 2012

Dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet torsdag den 24. maj 2012
Mødet foregår kl. 19.30- hos Kirsten Eis - Hansen
1.
2.
3.
4.

Siden sidst opfølgning på møde med parkforvalter Steen Himmer, Odense Kommune
Løver - søg kulturfonden (hvem vil stå for det?)
Specielt renovering af bunker - søg pulje (hvem vil stå for det?)
Tilbagemelding fra Odense Kommune vedr. vores anmodning om møde vedr. Forstandspuljen –
Kirsten Larsen og Mette Hansen til møde tirsdag den 29. maj på Rådhuset.
5. Hjemmesiden
6. Hvervning af nye medlemmer samt opfølgning på eksisterende medlemmer
7. Navngivning af parken - aftale med kulturrådmand Steen Møller til 18. august – evt. vent med
denne navngivning til løver er blevet renoveret.
8. Orientering fra gruppen vedr. 100 års jubilæet samt planlægning heraf
9. Planlægning af sommerfesten – invitationer ud nu ? (Lisbeth?)
10. Planlægning af generalforsamling – mødeindkaldelse sendes ud med dette referat. Følgende er
på valg: Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 medlemmer i lige år (Henrik Lund og Kirsten
Larsen)- ønsker vi at stille op igen? 3 medlemmer vælges i ulige år (Lisbeth Foldager, Mette
Hansen og Bent Lykke, der er indtrådt i stedet for Hubert Trigalo).
Valg af to suppleanter for et år. Ole Eis- Hansen er suppleant - ønsker Ole at stille op igen? I
givet fald skal vi kun have fat i en ny. Kirsten Eis-Hansen fungerer som kasserer, og er villig til
at fortsætte hermed, men ønsker ikke at stille op.
11. Nyt fra Trafikudvalget
12. Ideer til løbende PR
13. Næste møde forslag torsdag den 2. august hos Kirsten Larsen - Sidste hånd på den 18. August
kl. 19.00.
14. Eventuelt

Hilsen Kirsten L
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Punkter som opfølgning på mødet med Parkforvalter Steen Himmer den 24. april
Indgår i dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde torsdag den 24. maj 2012.
Regnen silede ned lige den eftermiddag. Og Mette, Henrik og jeg er af den opfattelse af mødet , at
dels var der ikke er penge og dels er det parkforvalterens strategi er at køre tingene i sænk – så
han på et senere tidspunkt kan få penge til en totalrenovering.
Vi kom ind på følgende punkter:
•
•
•
•
•

•

Trapper - Borde og bænke (primitive af træ) – brombær i buskads vil Steen Himmer
anerkende som noget han tager sig af eget budget i 2012.
Løver - søg kulturfonden (hvem vil stå for det?)
Specielt renovering af bunker - søg pulje (hvem vil stå for det?)
Klipning af hække / træer Nørrevoldgade - Lader vi ligge til vi har fået løst noget af de
andre forhold
Navngivning af Løveparken - Kirsten L. kontakter Anker Boye om deltagelse i fest 18.
august med navngivnings søg også om lov - Steen Himmer lovede at finde frem til hvem vi
skal søge hos – haster – Kirsten L har skrevet til Odense Kommune og følger op på dette.
Mette og Kirsten afventer rapport fra Fysioterapeutskolen og klør herefter på med at søge
fonde og forstadspuljen til efteråret vedr. anlægget.

Referent Kirsten Larsen
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