VENESKOSKI-VIITALA SEURA RY

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
ke 12.11.2014 klo 18:30
Paikka: Venestalo, Viitalantie 221, 60640 Isokoski
1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 paikalla: Anu Yli-Renko, Erkki Vedenjuoksu, Jussi Hautanen, Simo Saarimäki,
Hanna Latvatalo, Minna Asiala, Seppo Ala-Holma, Marika
Lahdenperä ja Sanna-Maija Thors
 poissa: Kari Heinström ja Keijo Kvist
Kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Asiala
3§
Ilmoitusasiat
Veneskoski-Viitala seura ry sai kunniamaininnan Paras kylä-kilpailussa.
Kunniakirja luovutettiin Ylistarossa ”Kekri kemuissa”.
4§
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Pöytäkirja käytiin läpi ja allekirjoitettiin.
5§
EU-hankkeen tilanne
Hanke etenee suunnitelmien mukaan. Hanke päättyy 20.11. ja kaikki laskut
pitää olla maksettuna siihen mennessä. Viimeiseen maksatukseen saadaan
täysi määrä.
6§
Saneeraushankkeen kökkäpäivät
Tiistai ja torstai illat.
7§
Kyläseuran taloustilanne ja limiittilaina käyttötilille
Hallitus päätti anoa Hyllykallion Oma Säästöpankilta limiittilainaa 3 000 €
Veneskoski- Viitala seura ryn käyttötilille. Lainalla on tarkoitus saattaa EUhankkeen hankinnat loppuun, sekä turvata kyläseuran toiminta hankkeesta
johtuvien kustannusten kattamiseksi. Päätimme pantata Veneskoski-Viitala
Seuran omistaman koulukiinteistön luoton vakuudeksi, panttikirjalla
numeroltaan 95128.

8§
Syyskokous
To 20.11. klo 18:30 Venestalolla. Sanna tulee keittämään kahvia ennakkoon.
Kokouksessa esitellään talousarvio vuodelle 2015 sekä toimintasuunnitelma.
Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä toiminnantarkistaja.
9§
Joulunavaus
Ke 03.12. klo 17:30 – 19:30 Päätettiin periä ovella osallistumismaksu 3,- / hlö
alle 3-vuotiaat pääsee ilman. Osallistumismaksulla saa nauttia puuroa, kahvia,
mehua ja joulutortun. Lisäksi järjestetään askartelua, ongintaa, arpamyyntiä,
satunurkkaus ja kasvomaalausta. Anu kysyy myös kuka tulisi soittamaan
musiikkia. Joulupukki vierailee myös. Joulukalentereita ja torttuja on jo haettu.
Puuroa pitää aloittaa keittämään klo 13 Anun ja Hannaliisan kaveriksi kysytään
vielä muitakin. Seurakunta järjestää omaa ohjelmaa.
10§
Kaupungin liikuntatoimen sopimukset
Erkki jatkaa latujen ajoa.
Avantosauna lämpiää jälleen keskiviikkoisin ja lauantaisin, omalla
kökkäporukalla.
Kuntosaliin saatu avustusta, mutta kaupunki ei suostunut enää maksamaan
osuutta sähköstä. Pitää miettiä jatkossa joudutaanko nostamaan kuntosalin
käyttömaksua, koska kuluja tulee nyt enemmän.
Syyskuulla 2015 on jälleen haettava liikuntatoimen avustuksia.
11§
Lakeuden noutajakoirayhdistyksen vuokrasopimus
Tarkistetaan onko noutajakoirayhdistys maksanut sähköstä.
12§
Muut asiat
Latupartio hoitaa Kylmälänlammen laiturin pois joesta.
13§
Kokouksen päättäminen
Puheejohtaja päätti kokouksen klo 20:20

Kokouksen puolesta,
________________________
Anu Yli-Renko
puheenjohtaja

________________________
Minna Asiala

