Referat af konstituerende bestyrelsesmøde, d. 15. Marts 2015,
Afholdt hos Susanne Muusmann.

Dagsorden:
• 1) Godkendelse af sidste referat
Er godkendt og lagt ud

• 2) Konstituering af ny bestyrelse
- Louise, vil gerne varetage samarbejdet med Thomas, samt fællesspisning
- Frank, vil gerne som suppleant deltage på møderne, og vil gerne være
tovholder på kontakten til dansk naturfredningsforening, og ift. natur miljø
aktiviteter, mini naturudvalg med Finn
- Finn, Tovholder på natur og miljø udvalg, træprojektet, mini naturudvalg
- Susanne, forsætter som forkvinde, samt tovholder på aktivitetskalenderen
- Christian, forsætter som kassér
- Ouafa forsætter som næstformand og ansvarlig for folkeoplysning
forbundet

• 3) Orientering fra oplysningsforbundet: Ouafa
Der ønskes at indgås et samarbejde med FO vedr. administration af holdene,
og dette er godkendt af bestyrelsen.
Ouafa tager fat i FO og Torben Dreier, og igangsætter processen.
Der ønskes, fra borgerne, at opstarter flere hold, bl.a. Mor-barn hold, to dages
kvinde gymnastik, Yoga hold, og evt. andre hold der kan være mulighed for.
Dette kører Ouafa videre med.

• 4) Siden sidst –
• Borgerforeningen
Styrke aktiviteterne i byen er vi enige om kan lad sig gi’ sig!
Susanne laver et udkast til hvordan vi kan kigge på det fra et helikopter
perspektiv, og opstiller forskellige scenarier.

• Ny hjemmeside – Ouafa
Line Heltoft er den nye webmaster og kan kontaktes for indlæg og
hjælp mm.
Billeder skal ligges over fra den gamle www.
Lines adresse skal hyper linkes.
Betalingsmodulet skal efterses, Ouafa tager den med Line.
Steen: har oprettet se.ormslevbilleder.dk, da han ikke vil have at hans
billeder tagges ala Facebook.
“Skriv et svar”- detaljen skal fjernes.
Han snakker med Line om de gamle billeder.
• Hestepærer, Susanne
Der er borgere der stadig synes at der ligger hestepærer på fortovet.
Susanne tager kontakt til Jan, fra ride gården om de vil sørge for at
holde fortovet rent, og om de vil forholde sig til cykelstien.
• Cykelsti, Susanne
Susanne har skrevet til Trafik & veje i kommunen. Vores kontakt
derinde er der desværre ikke mere. Derfor har vi kontaktet en ny, der
ikke svarer tilbage, vi regner med der kommer et svar vedr. cykelsti
Trailer, Susanne
Roland vil ikke have den stående, Susanne tjekker om den er i orden,
og så skal vi have en lås til den. Den kommer til at stå over ved
Christian i kærlunden. Og så ser vi hvordan det går ift. udlån mm.
• Landsbypuljen, Susanne
Puljen er ikke frigjort endnu.

• Fællesarrangement i forbindelse med valget, Susanne
Vi vil gerne lave et eller andet ifb. med valget, en gang fællesspisning
og besøg af opstillede kandidater. Samt på valgaftenen.
Vi sætter det i kalenderen så snart valget er udskrevet.

• 5) Aktiviteter:
• Fællesspisning med musik, april, Mad+ musik.
Kristian Lassen og Mek Pek kommer og underholder med dejlig musik, syng
med, og fællessang og underholdning.
De sørger selv for at markedsføre/kommunikere til borger vedr. koncerten.

Der kan købes mad/musik billetter separate.
130kr for mad+musik
50kr for mad
100kr for musik alene.
Vi starter kl. 18.00 med mad og 19.15 er der koncert og
underholdning/fællessang.
• Ungdoms fest, Ouafa går videre med det, og kontakter Louise for dato ifb.
med koordinering med Thomas.

• 6) Naturen omkring Ormslev
• Passage mellem grusgraven og Storskovvej.
Vi har lavet forspørgelsen vedr. passage, hos kommunen og regner med svar
I løbet af kort tid. Hvis man lukker en passage skal man have en
erstatningsadgang, og derfor skal vi finde ud af hvad vi har ret til, så vi ikke
er afhængig af forskellige boligejere. Frank er på sagen.

• 7) Økonomi – Christian orienterer kort
Der er et underskud på 38tkr.
Christian undersøger omlægning af lån et 10års, og derefter vil vi vurdere om
vi skal betale lidt mere af, så vi har en buffer ifb. med uforudsete udgifter.

• 8) Borgerhuset
Louise har kontaktet til Thomas
• 9) Fællesråd o.l.
De sidste møder har ikke været relevante for os herude, da det primært har
handle tom bibliotekerne.
Louise er gået ud af medborgerskabsudvalget i kommunen, politikerne talte
alt for meget, og der var ikke plads til at komme frem med meninger,
holdninger mm.
For at det fungere skal vi have en direkte kontakt ind i kommunen.
Vi er ok orienteret om medborger involvering der finder sted i kommunen.

• 10) Evt.
Næste møde aftales via en doodle Susanne sender ud.

Tak for et godt møde

