Dagsorden – Bestyrelsesmøde i Ormslev og Omegns Borgerforening
Tirsdag d. 17. Januar 2017
Tilstede: Frank, Christa (suppleant), Jakob og Susanne
Fravær med afbud: Finn og Ouafa
•

•

•

•

•
•
•

Godkendelse af sidste referat
o er godkendt og på vej til hjemmesiden
o Susanne sender referatet til hjemmesiden
Siden sidst – Borgerforeningen
o Drøftelse af Borgerhusets fremtid – alle
o Thomas har søgt nye udfordringer i Hasselager.
o Susanne vil gerne modtage nogle ideer til hvordan Borgerhuset skal køre i
fremtiden.
o Hvad kan kommunen tilbyde?
o Tilskud fra oplysnings forbundet: Salzadans, gymnastik, foredrag og
ældresagen m.m
o Kan vi evt. leje det ud til andre foreninger og privat.
o Vi kontakter kommunen angående tilskud. Susanne og Ouafa.
o Hvad er udgifter og indtægter. Overblik over økonomien.
o Video hvor vi forklarer vores bevæggrund
o Susanne udsender videoen om fortid og fremtiden
Økonomi
o Status på overdragelse af regnskab – Jakob
o Jakob laver regnskabet til generalforsamling.
Medlemsliste – status – Jakob
o Jakob har overblik over medlemslister.
o Hængepartier – mobil-betaling – Jakob
o Susanne og Jakob opsiger Telia abonnement og køber taletidskort.
o Momsregistrerede eller ej
o Jakob tager stilling om vi skal momsregistrerede eller ikke. Afhænger af
modellen for Borgerhuset.
Hjemmesiden:
o Den er lidt svær at navigere på lige for tiden… Susanne Kontakter Line.
Aktiviteter:
Generalforsamling - alle
o Hvem er på valg?
o Ouafa og Frank er på valg. De ønsker begge genvalg.
o Dagsorden - fast
o Susanne sender indbydelse, dagsorden, vedtægts ændringero Udsendelse af invitationer samt info om betaling af kontingent
o information på borgerne. Vejnavn og husnr. Betaling via. Mobilepay eller
kontant.
o Email sendes til ny gmail
o Jakob opretter en ny gmail. Ormslevborger foreningen@gmail.com
o Senior-spisning 1. Mandag i måneden – Frank
o Fællesspisning for senior kl. 12.00 om mandagen. Frank står for arrangement.

•
•
•
•

o Fællesspisning – ansvar fremover og indtil ny model – Susanne
o Tager vi stilling til, når Thomas ikke længere er her!
o Aktivitetsplan for efteråret – Susanne/Frank
o Frank laver aktivitetsplan 2017 på bagsiden af invitationer
Udvalgene
Borgerhuset
o Se under – siden sidst
Nye tiltag
o Fællesråd, kommunen o.l.
Evt.
o Christa har kontaktet de grønne medborgere ang. ansøgning af blomsterkasser,
stabilgrus og blomster løg. Får svar i næste uge. Har kontaktet menighedsrådet
om tilladelse til, at lægge stabilgrus på stien i præstegårdsskoven.
o Christa har kontaktet kommunen ang. vedligeholdeles af busholdepladser.
Kommunen skal holde buspladser rene for ukrudt. De arbejder på at gøre det
bedre.

/Susanne

