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Bestyrelsesmøde i KLB tirsdag d. 11.1.2022 kl.18.30-
21.30 
 
Mødested: KIF-Center 
Forplejning: Jacob Nissen  
Tilstede: CH, POK, JN, JD, LBR, ML og ID  
Afbud: PK og RD har orlov – Intet hørt fra Johnny og Finn. 
 

REFERAT 
 

1. Velkomst (CH) 
Vi ønskede hinanden godt nytår med et glas portvin. 
Hvis næste møde afholdes inden 1. marts indkaldes Finn som medlem af 
bestyrelsen, idet PK har orlov til 1. marts jf. ref. af sidste møde. 
 

2. Endelig godkendelse af referat (CH) 
Godkendt. – Næstformand er indtrådt som fungerende formand. 
Ved fremtidige godkendelser af referater tager vi stilling om der er  info  der er af 
intern karakter, som ikke bør offentliggøres. 

 
3. Godkendelse af dagsorden. (CH) 

OK. 
 

4. Regnskab for 2021 til godkendelse. (ID) 
Godkendt. ”Midler til legeplads” ønskes opført i regnskabet fremover, som en 
selvstændig post. 
Regnskabet fremsendes til revision. Hundegården ændres til Hundeparken. 
Samlet formue for KLB er ved årets udgang kr. 76.083 (heri indgår pulje til 
Legeplads/KLASK kr. 10.700 – imod kr. 52.682 i 2020. 
Derudover Hundegården kr. 9.131 og 4KK-samarbejdet kr. 32.545. – Samlet 
indestående i bank kr. 117.760. 
 

5. Evaluering af julekoncerten, herunder økonomi. (ID) 
Flot koncert af meget høj kvalitet. – Underskud kr. 4.692,50 blev ikke dækket af 
Musik- og Teaterrådet. – Tradition for afvikling af julekoncert ønskes oprettet. –  
Afventer melding fra MR om evt. dækning af underskud med mindst 50 % i lighed 
med affaldsstativer indkøbt af MR. Underskudsdækning oprindeligt tilsagn er 
indgået med kr. 10.000 primo januar. 
 
 

6. Siden sidst: 
a) Juletræ og julelys ned igen.  

JD sørger for nedtagning af juletræet (mangler træ) 
b) Nyt fra 4-Kløver-Klyngen (ID) 
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Møde den 6/1 – Vivi Granby stopper som projektleder med udgangen af januar 
måned; Søren M. Christensen og Anka Nordvig Sode (begge frA Plan & 
Udvikling) bliver vores fremtidige kontaktpersoner indtil ny projektleder er ansat. 
Ny pulje Landsbyområdefornyelse er en mulighed for projektet ” Vi mødes i det 
grønne”, såfremt Natur-, Miljø- og Planudvalget afsætter midler hertil. – Holdning 
hertil afventes på temamøde i februar. 

c) Kønnere Klemensker, status (CH) 
Lene Christensen har sørget for nyt lindetræ på Kl. Storegade ødelagt v. 
snerydning i ’20. – Vil gerne forære os 3 træer. – Cykelsti-symboler på skilt mod 
Præstemose er blevet blændet. – Tue har bestilt opgave til planering af P-Plads 
v. Hundeparken. 
De 2 københavner bænke er lovet fortsat at blive her i Klemensker. Flemming 
Lilliendal har lovet en pæn portion forårsløg. 

d) Bygn.C, status (CH) 
Intet nyt – Marco Pihl er ny på opgaven. Indsendt byggeansøgning i forhold til 
anvendelsesændring (brand). (Lange ventetider!) 
CH har sendt julehilsen til brugerne af Bygning C med ovenstående oplysninger. 
Jacob Trøst vil gerne have en gennemgang af Bygning C og hele historien. – Vi 
afventer…. 

e) Godkendte referater på hjemmesiden pr.1.1.22. Lukkede /åbne punkter? 
(ML) 
Vi tager stilling ved godkendelse af referat. 
 

7. Ny dato for Nytårstaffel. Arbejdsseddel som bilag. (Alle) 
Vi enedes om 18. marts i KIF-Centret. -ID søger KIF-Centret 

 
 

8. Fastelavnsfesten 2022. Arbejdsseddel som bilag. 
Fastelavn ligger sent i år (d. 27.2.) (Alle)  
Skal vi arrangere stor fastelavnsfest i KIF-Center med involvering af spejdere, 
SuperBrugsen og Menighedsråd som vi plejer? Eller skal Fastelavn nytænkes i 
lyset af Corona? Udendørs, ved Præstemosen f.eks.? Hvad er muligt? Hvad bliver 
muligt? Grundig drøftelse er nødvendig. 
Vi forventer at Fastelavn kan gennemføres.  Formøde torsdag den 20/1 kl. 17. – ID 
indkalder. 
Philip spørges om at byde velkommen. 
Denne dag er det muligt at søge medlemmer til en familiegruppe med tiltag for 
børn. CH har et emne til gruppen + Lone har forslag til unavngiven person også til 
denne gruppe…. 
 
 

9. Fastsættelse af dato for Generalforsamling. (Alle) 
30. marts kl. 19.00 i KIF-Centret m fællesspisning kl. 18.00. – Alternativ: JD 
undersøger om vi evt. kan afholde det på Kroen. – (ID lovet svar inden weekenden). 
 
Kassererposten er drøftet. 
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Herunder start på debat om mulige nye medlemmer til bestyrelsen. 
Vedtægtsændring, hvis kasserer ikke kan findes inden for egne rækker, kan blive 
nødvendig. 
Vi tilføjer til §6: Bestyrelsen kan supplere sig med kyndige personer efter behov.
  
 

10. Evt. 
     Herunder punkter til næste møde og forplejning. 

22. feb. kl. 18.30-21.00!!! i KIF-Centret – forplejning JN. 
Punkter: Generalforsamling, valg m.v. + Nytårstaffel. 
Anni Blankensteiner stopper i Fællesspisnings-gruppen. – SB har meldt ud at Menu 
pris er kr. 85/kuvert pr. 1. jan. og mindst 40 kuverter. – Deltagerne blev varskoet om 
prisstigning på november spisningen. – Kun 8 tilmeldt i dec. – dermed aflysning.  

 
 
                                                                                                                        Ref. Irene D 
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