Bestyrelsesmøde i Ormslev Borgerforening
D. 23.5.2016
Deltagere: Finn Agger, Frank Frank Jensen, Ouafa Rian og Susanne Muusmann
Referent: Susanne Muusmann
• Godkendelse af sidste referat
• Siden sidst – Borgerforeningen - alle
• Hvordan tager vi ansvar for hinanden
• Hvordan får vi genskabt tilliden i bestyrelsen - og udadtil
• Hvad gør vi nu for at udvikle og vedligeholde bestyrelsen og dens arbejde?
• Vedtægterne - eventuelt lave en vedtægtsændring ift. Tegningsret
◦ Kræver en generalforsamling, så vi skal overveje at skrive dem helt
igennem
◦ Vi indkalder til generalforsamling efter sommerferien.
• Økonomi
• Status på regnskabsoverdragelsen - Ouafa og Susanne
◦ Vi har problemer med at få tegningsret til banken
◦ Før vi har tegningsret til banken, kan vi ikke lave regnskabet til
oplysningsforbundet
◦ Kommunen rykker for regnskabet for oplysningsforbundet hvis vi skal
have tilskud
◦ Vi laver et dokument til tegningsret til formand og kasserer
◦ Vi køber et nyt on-line regnskabssystem
• Hjemmesiden:
◦ Status – Ouafa
◦ Mobilpay og kontantbetaling bliver betalingsmulighederne i forbindelse
med arrangementer
• Aktiviteter:
◦ Sankt Hans: Hønselaug
◦ Sommerfest – Susanne – udsender invitation før sommerfrien, uddele
efter sommerferien, møde efter sommerferien, informere til Sankt
Hans…
◦ Fugletur – Frank
◦ Finn: tager kontakt til de forskellige grupper/foreninger og høre om de
vil bidrage til fælles aktiviteter under Borgerforeningen? Finn
◦ Brunch – Frank organiserer, Susanne vil gerne stille hus til rådighed
◦ Oplysningsforbundets arrangement i november: vi skla betale
hotelværelse + mad til oplægsholderen. Det finder sted på sognegården
i Stavtrup.
• Udvalgene
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Borgerhuset
Nyt ral på gårdspladsen – Susanne sætter igang
Forhandling af kontrakt – skal forhandles årligt: Susanne
Nye tiltag
Fællesråd, kommunen o.l.
Møde om fællesrådsarbejdet - Susanne
Evt.
◦ Anne-Marie Helger – vil gerne have et hotelværelse. Vi bestiller
Norsminde Kro… Og hun skla have aftensmad

