
ABAF 

Konstituerende bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 4. november 2020 

 

Tilstede: 

● Hans Horn, Asmund Bertelsen, Julie Abildgaard, Thomas Glud og Karin Fosdal 

Konstituering efter generalforsamling d. 29.10.2020 (udsat pga corona nedluk i foråret) 

● Formand: Julie 

● Næstformand: Thomas 

● Kasserer: Asmund 

● Kontaktperson mellem Liv i Landsbyerne (LiL) og ABAF: Lauge Vithner Jensen, har 

tilkendegivet at han som bestyrelsesmedlem af LiL, gerne vil påtage sig at være 

formidler af informationer, begge veje. 

Mødeaftaler fremover: 

● 1. tirsdag i hver mdr kl 19.30-21.00 

            (dog vil mødet i dec være onsdag d. 2.12., se under bankskifte) 

Bankskifte 

● Alt papirarbejde var klappet og klart til bankskifte, men…..  

            for at kasseren kan få nemid til foreningens regnskab, skal det af vedtægterne 

            fremgå at kasseren også tegner foreningen,.....og det står der ikke, derfor 

ABAF indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 2. dec. kl 19.30 på 

Alken Mejeri. 

● Ændringsforslag til vedtægterne for ABAF § 11  

○ Nuværende: “Foreningen tegnes af formanden” 

○ Ændringsforslag: “Foreningen tegnes af formanden og kasseren” 

Opsamling fra Generalforsamlingen: 

● Det som fyldte mest på GF var de fremmødtes spørgen til legeplads og shelter, 

specielt i forhold til at der kommer store grupper som benytter shelterne. 

○ ABAF fortalte om de forskellige tiltag med at nedlægge booking systemet, og 

fjerne dem fra forskellige hjemmesider, samt ideen om evt at flytte en eller to 

shelter. 

● Plan fremadrettet: 

○ Der vil blive arbejdet på at få en shelter flyttet til evt det nye overdrev på 

Fabulas grund. 

○ ABAF vil i begyndelsen af 2020 invitere til borgermøde om ønsker, ideer, 

forslag til hvad Legepladsen skal indeholde/kunne bruges til. Det 

eksisterende legepladsudvalg vil evt lave et oplæg dertil. Mulighed for at 

danne en solid gruppe som vil være ansvarlig for legepladsen. Mulighed for at 

finde personer, som vil søge økonomiske midler til legepladsen 

 

Referent Karin 

 

 


