AGL
Dorpsplein 1
8860 Lendelede

BESLUITENLIJST VAN DE RAAD VAN BESTUUR van 20/04/2020 om
19.30 uur
AANWEZIG:

Carine Dewaele, Bernard Fonteyne, Rita Lammertyn, Francis Bonte, Nico Parmentier,
Kurt Vansteenkiste en Els Moerkerke, bestuurders
Annelies Borry, secretaris

VERONTSCHULDIGD:
BESLUITENLIJST:
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering 21.01.2020
De notulen van de voorgaande vergadering worden besproken en goedgekeurd.
2. Financieel verslag
De leden van de RVB ontvangen een bundel met de resultaatrekening op datum van vandaag en een
overzicht van de belangrijkste in- en uitgaven. Daarnaast ook een overzicht van de investeringen die
tot op heden gedaan werden.
Het financieel verslag wordt overlopen en de opmerkingen besproken.
3. Dossier verlichting voetbalveld 1
We ontvingen een offerte via Fluvius voor de verlichting op voetbalveld 1.
De offerte zal grotendeels betaald kunnen worden met trekkingsrechten van de gemeente, de rest
zal dan ook door de gemeente opgelegd worden.
De offerte wordt goedgekeurd.
4. Gunning dossier renovatie voetbalvelden
Verslag van het nazicht van de ingediende offertes. We ontvingen 4 geldige offertes. De offertes
worden vergeleken volgens het bestek en zo komen we tot de meest voordelige aanbieder.
Het dossier wordt gegund aan de meest voordelige aanbieder.
5. Extra punt: toetreding raamcontract Vlaamse Overheid: AGL
De telecomcontracten van de gemeente, OCMW en AGL zitten nu in een raamcontract van Infrax
(Fluvius), dit contract loopt ten einde op 31.05.2020. Er is een nieuw raamcontract van de Vlaamse
Overheid. De RVB beslist akkoord te gaan met het raamcontract en hierop in te tekenen.

6. Ter kennisgeving of ter goedkeuring
De ontvangen offertes worden besproken. De aanvragen voor gebruik sporthal worden besproken en
7. Varia
De verschillende variapunten worden besproken. De datum voor de volgende RVB wordt vastgelegd.
Donderdag 4 juni om 19.30 uur.

De vergadering wordt beëindigd om 21.20 uur.

De secretaris,
Annelies Borry

De voorzitter,
Carine Dewaele
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