
Referat af Bestyrelsesmøde i Ormslev om Omegns Borgerforening 
 
Dato: Torsdag d. 23. November 2016 
Referent: Susanne Muusmann  
Deltagere: Christa Bruun, Frank Jensen, Finn Agger, Ouafa Rian, Jakob Schrøder, 
Susanne Muusmann 
 
• Godkendelse af sidste referat - er godkendt og lagt på hjemmesiden 
• Siden sidst – Borgerforeningen 

• Uddeling af foldere og nye medlemmer – Christa 
◦ Christa har besøgt nye beboere og inviteret dem til fællesspisning. 

Spørgsmålet er om vi skal lave et arrangement for nye beboere, hvor de 
orienteres om Borgerforeningen. Christa går videre med det.  

• Økonomi og medlemskartotek 
• Status på medlemskartotek - susanne, ouafa, jakob 

◦ Medlemskartoteket er opdateret indtil 3.3.2016. De sidste indbetalinger 
skal registreres. Jakob og Susanne 

• Hvordan skal nye medlemmer betale kontingent og modtage info:  
◦ Via bankoverførsel eller mobilepay med navn, vejnavn og nr + email-

adresse.  
◦ Priserne er: Enkeltperson 100, familie 200, kollektiv 350 
◦ Fremover så sendes aktivitetsplanen med info om betaling af kontingent 

ud via hjemmesiden, i nyhedsbrev, i skabet, på facebook og håndholdt 
til de få, der ønsker det.  

• Ansøgning om tilskud - frist 22. December. Sendt til Jakob. Susanne sender 
tidligere ansøgninger til Jakob til inspiration. Jakob sørger for ansøgning 

• Revne i muren + puds der falder ned. Vi afventer tilbud fra mureren. Jakob 
fremsender tilbud til godkendelse i bestyrelsen.  

• Hjemmesiden: 
• Der skal etableres et link mellem hjemmesiden og medlemskartoteket. 

Susanne tager sig af det 
• Når medlemskartoteket er opdateret og inden næste generalforsamling, så 

husstandsomdeler vi aktivitetsplan med info om generalforsamling og 
betaling. Jakob, Susanne, Frank 

• Aktiviteter: Frank 
• Aktivitetsplan : Godkendt og Frank opdaterer med efterårets aktiviteter. 
• All stars – 103 deltagere – fin aften… 
• Jette Søballe stiller forslag om Sangaftener i Borgerhuset – Kristian Lassen vil 

gerne være med.. Susanne giver Jette Søballe får besked om at hun bare kan 
sætte det i gang. Ryk Erik for at købe second-hand højskolesangbøger – ellers 
går Ouafa i gang. Susanne 

• Juletræsfest – vi spørger Julie om hun vil tage sig af det! Evt. kontakte Iben for 
at koordinere. Ouafa, Susanne 



• Fastelavn – hvem står for det? 
• Fællespisning – på eget initiativ/forsøgsbasis, hvor vi selv laver maden – evt. 

sammenskudsgilde 
• Brunch – Susanne lægger hus til, hvis vi ikke kan finde andre steder. Engang i 

foråret.  
• Udvalgene   

• Opdatering af Vedtægterne - ouafa og susanne – læs og kommenter gerne 
• Borgerhuset  

• Vores ønsker til brug af huset 
◦ Vi vil gerne kunne bruge det mere – og bedre. Mere fleksibilitet – og i 

sær til at bruge køkkenet. Særligt til opvask og kaffe.  
◦ Vi vil gerne have vendt det om, så vi har mandage og hver anden 

torsdag, så Thomas oplyser os, hvis han skal bruge det. Mindst 2 uger 
inden 

◦ Et antal fredage og lørdage – bare 2-3 på et år, hvor vi kunne booke det. 
◦ Møde vedr. ny kontrakt - møde aftales med Thomas – Susanne aftaler 

med Jakob og Thomas.  
• Nye tiltag  

• Samkørsels platform - evt. i samarbejde med kommunen? 
◦ Frank kontakter kvinden fra Smart City med henblik på at finde en 

løsning på vores transportudfordringer…  
• Fællesråd, kommunen o.l. 

• Møde om Århus Udviklingsplanen - vil nogen deltage? Nej…  
• Evt. 

• Der er mange seniorer herude. Hvorfor ikke lave en seniorfrokost i 
borgerhuset. Frank går videre med det.  

 
	
	


