Referat af Bestyrelsesmøde 10.10.17
Afbud fra Ouafa Rian
Tilstede: Christa Bruun, Frank Jensen, Finn Agger, Jakob Schrøder og Susanne Muusmann
Referent: Susanne Muusmann
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Godkendelse af sidste referat - er lagt på hjemmesiden
Siden sidst – Borgerforeningen
o   Sidste fællesspisning; Det gik godt, god mad og folk var positive. Vi har madlavere til januar –
Susanne sørger gerne for tilmelding og der er god opbakning. Dejligt med hjælp fra Per Brink,
som kender køkkenet
o   All-stars: Øvningen går fint, og Kristian og Erik tager fra. God opbakning.
o   Borgerhuset: Peder vil gerne starte d. 1.11.17, Jakob holder møde med ham d. 11.oktober.
Økonomi v Jakob
o   Ny bank: vi overgår til Nordea Bank – Vores kontaktperson kunne godt tænke sig, at de penge vi
låner af dem har førsteprioritet. Vi undersøger om lånet til kommunen findes og om det kan
fjernes.
o   Mobilpay: det fungerer – men vi savner lidt mere gennemsigtighed.
o   Oplysningsforbundet har betalt for leje af sal de sidste par år: 25000 DK inklusive moms.
o   Medlemskartoteket: Det er opdateret og bliver løbende opdateret.
o   Det er besluttet at Ikke-medlemmer af Borgerforeningen betaler et højere beløb for aktiviteter,
som fastsættes pr. aktivitet. Mortens Aften er kun for medlemmer - med gæster, hvis der er plads.
Hjemmesiden: Skal overdrages til Julie. Jakob tager kontakt Julie.
Aktiviteter:
o   Status valgmøde v/Finn: Politikerne er informeret. De partier, der har tilkendegivet deres
interesse, kommer. Venstre og Konservative kommer ikke trods af mange henvendelser. Kristian
og Susanne er mikrofonholder. Finn skriver til Lokalavisen, Regional TV og Aarhus
Stiftstidende.
o   Status fællesspisning V/ Frank – vi er 58 voksne og 15 børn tilmeldt til oktober fællespisning. Jes
Vingløv står for maden og mange bakker op med assistance
o   Hvad gør vi for at få flere med i arbejdet - omdele lille flyer om aktiviteter mm. – alle –
udsættes til næste gang.
o   And og Allstars - Peder laver maden, budgettet er ca. 125 DKK – kun for medlemmer.
o   Hjertestarter-kursus: Morten formidler det til Fællesspisningen. Det er vigtigt at formidle, at det
handler om en generel opkvalificering af borgerne i at kunne træde til i tilfælde af hjerteanfald.
Udvalgene
Borgerhuset
o   Rengøringsassistance – Susanne – Ida Muusmann fortsætter ind til Peder overtager driften af
køkkenet. Ida var ansat af Thomas og ved derfor hvad der skal gøres. Herefter finder vi sammen
med Peder ud af, hvad behovet er og slår en stilling op.
o   Viceværtteamet: Vicevært-teamet ordner gårdspladsen, fjerner buske ved gavlen mod vest og
maler indvendig, der hvor der er behov for det.
o   Indkøb: Støvsuger (Jakob donerer sin gamle støvsuger, barnestole (vi køber 3 i Ikea),
proptrækker (Jakob sælger proptrækker) – Kompostbeholder: Finn får fat i en… Susanne
Nye tiltag
Fællesråd, kommunen o.l.
o   Lille skriv om vores by (som politikerne kan kigge i, når de skal beslutte noget) –det skal
afkortes og gøres lidt mere skarpt. Indhold fint. Frank sender billeder.
Evt.:

