Vangede Kirkes Ungdomsgård, Bestyrelsen
Referat af møde 21. april 2015 kl. 20.30-22.00
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Charlotte, Poul Erik (Bent), Per, Lars, Kasper - Fraværende: Henrik.
Tilhørere: Michael, Børge, Flemming (under evt.)

Valg af referent samt konstituering jfr. vedtægterne








Referent: Lars
De Grønne Pigespejdere: Charlotte
Menighedsrådets observatør: Poul Erik Andersen
KFUM: Kasper
Styrelsen: Per+Lars+Henrik
Udlejning+formandskab: Henrik
Kasserer: Lars

Godkendelse af referat fra sidste år



Godkendt.
Bent Sørensen anbefaler, at Ungdomsgården bevarer sin bygningsforsikring, hvilket vi
efterkommer.

Regnskab 2014
Godkendt.

Budget 2014



Fremlagt budget godkendt.
Bestyrelsen beder Bent om at fremskaffe tilbud på dørrenovering samt tovbane ”stander”
således, at det nuværende træ kan fældes og erstattes af mindre træ for derved at beskytte
mur og kloak mod de store rødder. Efter tilbuddenes fremlæggelse træffer bestyrelsen
beslutning om iværksættelse.

Vedligehold





Se ovenfor.
Tak til Bent for stor indsats ifbm. kloak reperationen.
Det skal vurderes, om der skal opsættes ”forsatsruder” til plexiglaskuplerne både i ny og
gammel bygning. Specielt i den gamle bygning opleves træk.
DGPS kan indkøbe trådløs netværks printer til ca. 1.000,00. De kan kontakte Hans, Kasper
eller Lars, hvis der bliver behov for installationshjælp.

Næste møde


Næste ordinære møde: ca. maj 2016. Lars indkalder.

Eventuelt


Flemming og Bent fremlagde Menighedsrådets udbygningsprojekt for kontorfløj i den
tidligere kirketjenerbolig.
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I den forbindelse ønsker MR at få overdraget dels pigernes patruljerum i den gamle bygning,
dels det ubebyggede areal øst for den ny bygning mod Vangedevej.
På det ubebyggede areal tænkes opført en fælles garage til erstatning for trægaragerne, hvori
spejderne opbevarer juletræsmateriale og trailer i sin del, og MR opbevarer trailer i sin del.
Pigernes patruljerum skal være foyer ind til den ny kontorfløj. Muligvis med bibeholdelse af
aflåst dør indtil Ungdomsgården.
MR kan reelt ikke tilbyde ”erstatnings” kvadratmetre, så ”betalingen” for ovennævnte
inddragelser vil dels være adgang til den ny garage, som bliver fælles, og dels vil MR
finansiere ombygning af Ungdomsgården, så det nuværende areal kan udnyttes bedre.
Der blev udtrykt skepsis overfor, om det vil være praktisk muligt at dele en garage.
Det nuværende areal kan udnyttes bedre ved fx:
o Flytte væg mellem lederlokale og det tidligere værksted (nordindgangen) således, at
lederlokalet bliver større.
o Større skabe / bedre reoler i de to gangarealer nord og syd.
o Væg med dør opsat ved sydindgangen, så der kan etableres et ”ad-hoc” lokale til
spejdermøder.
o Inddragelse af forrum til toilettet (rum med udslagsvask) og rengøringsrum og
dermed udvidelse af køkkenareal.
o Overdækning / halvtag vest for ny bygning / nord for gammel bygning.
Konklusionen blev samlet set, at ”vi finder nok ud af det”, men specielt KFUM-spejderne
vil have inddraget sine ledere i beslutningerne.
Der aftaltes derfor:
o Møde med brugerne (lederne) med deltagelse af arkitekten i uge 18 (efterfølgende
foreslået aht. spejdermøde onsdag den 29. april kl. 20.30)
o Nyt møde med Menighedsrådets repræsentanter torsdag den 7. maj kl. 20.30 i
Ungdomsgården.
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