Referat - Stjernemøde den 25.10.2017.
Der var mødt 8 - afbud fra Verner, Kuddi og Gerhard.
Dagsordenen blev gennemgået og fik følgende resultat:
1. Opsætning sker den 25.11.2017 - Mødetid kl. 8.30 ved DGS.
2. Der blev lagt en plan for opsætningen - idet brugen af Bjarnes hestetransport ikke var mulig. Vi fandt en
anden løsning - så det skulle der være styr på.
3. Morgenmaden nydes i DGS's lokaler - mødetid kl. 8.30. Ib sørger for rundstykker, pålæg m.m. og Poul
sørger for kaffe på kanden. Efter opsætning finder Ib ud af noget spiseligt - til 10 personer (Ib er forhindret).
Maden bestilles til kl. 15.00 på Værftet.
4. Nedtagningen foregår den 6. januar 2018 - mødetid kl. 9.00 på brandstationen, hvor Gerhard og Poul
sørger for rundstykker, pålæg, smør, kaffe m.m.
5. Ib finder ud af noget spiseligt til efter nedtagningen - forgår på brandstationen.
6. Hans Jørgen sørger for at der er strøm på ledningsnettet fra kl. 10.00 - den 25.11.2017.
7. Økonomien viser en kassebeholdning på kr. 10.872,81. Kontingentet uændret kr. 300,00 årligt.

Beløbet bedes indbetalt senest, den 1. december 2017 på foreningens konto i Sydbank - reg.nr.
8060 - konto 1000708. Ændringer i medlemsskaren - Bjarne Brodersen fortsætter - EME, der flytter –
stopper fra næste år - Nyt medlem: Alminds fodpleje & wellness - Skovgade 36 - så der er p.t. 25-26
medlemmer.
8. Ansøgning til Sønderborg Kommune om tilladelse til opsætning af stjernerne og om årets tilskud er
afsendt.
9. Ib kontakter Matzen om lån af truck.
10. Opsætning af juletræet på Havnepladsen forventes at ske ca. 13.30.
11. Gerhard meddeler, at stjernerne er klar til opsætning.
12. Der ændres ikke i fordeling af stjernerne til truck og lastbilen.
13. Poul kontakter Chr. Johnson til sponsering af kiler til juletræet. Ib har fået en henvendelse fra
Sønderborg Kommune vedr. de nye sokler. Ib aftalte med vedkommende at han skulle sende tilladelsen, så
vi kunne studere, hvad vi havde gjort forkert - er endnu ikke dukket op. Vi afventer - og får et møde med
kommenen om vi kan finde en løsning på problemet. Vi var enige om, at vi havde lavet soklerne, som dem
Kommunen i sin tid selv havde "plantet" for mange år siden. Ny stander ved EME blev drøftet – vi afventer
den nye ejer og muligvis ham der ejer byggegrunden.
Egernsund, den 26. oktober 2017.
Det var det, jeg husker fra mødet/referent Ib Funder

