Bestyrelsesmøde Ormslev Borgerforening, 30.11.2015
Tilstedeværende
▪
▪
▪
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▪
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Ouafa
Finn
Louise
Christian
Susanne
Frank

• Godkendelse af sidste referat – Referatet er godkendt
• Siden sidst – Borgerforeningen
◦ Susanne har glemt at tale med Lene Arnholz… Susanne tager fat i
Lene.
◦ Træplantningsprojekt: Kontaktpersonen er forsvundet, så vi er ved at
støve en ny op.
◦ Storskovvej og manglende gennemgang… Vi har ret til at gå igennem.
Kommunen bakker op, hvis vi møder modstand.
• Økonomi - Christian, hængepartier med FO, status og orientering
◦ Økonomi som forventet.
◦ Nykreditlån – lån tilbage 190.000
◦ Oplysningsforbundet har haft gode indtægter. Vi skla have gang I
nogle aktiviteter.
◦ Største indtægtskilde Thomas; Vi skal lige have undersøgt de
konktrakstlige forhold. Susanne tjekker!
◦ Relationen til FO: Administrationen af oplysningsforbundet overgår til
FO – som får ca. 10% af overskuddet i honorar.
▪ Frank undersøger hvor vedtægterne for Oplysningsforbundet
kan findes? Vis de ikke eksisterer, så tager Ouafa sig af det.
• Hjemmesiden:
◦
Indmeldelse til Borgerforeningen virker ikke
▪ Line skal orienteres om, at hun skal sørge for at sende besked
om nyhedsbrev til medlemmer der melder sig ind. Og Christian
skal vide det!
▪ Konto til indmelding er vores officielle konto. Vi skal sikre, at
pengene fra elektroniske betalingsfunktioner går ind på den
rette konto.
▪ Kan vi få en medlemsliste?
▪ Line skal informeres – det gør Ouafa
• Aktiviteter:
◦ Generalforsamling finder sted d. 18. Februar. Der skal indkaldes til
møde I bestyrelsen et par uger inden. Susanne udesender doodle.
◦ Christian sørger for at indkalde til generalforsamlingen i rette tid.
◦ Christian og Susanne er på valg. Christian genopstiller ikke.
• Oplysningsforbundet: Gymnastik til foråret – det starter 1. Eller 2. Uge af januar.

▪ Ikke medlemmer betaler lidt mere.
▪ Idrætssamvirket giver tilskud til uddannelse af instruktører. De
tilbyder et yoga-kursus, som vi vil ansøge om.
▪ Evt. et weekend arrangement, når Thomas ikke bruger
lokalerne. Det skal aftales i god tid med Thomas.
• Efterårets aktiviteter:
▪ Sommerfest – det var hyggeligt, ikke så mange deltagere. Teltet
fungerer stadig rigtig fint.
▪ Åben skov – d. 9 september – 20-25 deltagere
▪ Fællespisninger, 24.9, 22.10 og 10.11. Alle afholdt.
▪ 22.10 med Pontoppidan – fejl ikke at få lydanlægget med, husk
at bruge det.
▪ 10.11 All stars (104 deltagere) – er det muligt at lave an aftale
om at man sidder lidt længere og får snakket sammen? Vi skal
huske af aftale det med Thomas næste år.
▪ Juletræsfesten – skal den stadig være i et samarbejde med
kirken? Vi lader det være op til arrangørene.
▪ Aktivitetsplan er udsendt.
▪ Trailer: Traileren er fyldt med den gamle scene. Vi skal have
fundet ud af om scenen er noget værd. Så vi bygger den op en
dag. Frank koordinerer, snakker med Jes.
• Borgerhuset
◦ Jes har set på gulvet. Det kan tåle mange afslibninger endnu. Hvornår
skal det slibes? Der er en fast uge i januar… Hvem undersøger det?
◦ Lysdæmpere I salen… Skifte til LED-pærer med dæmpning I salen.
▪ Louise spørger Thomas.
• Nye tiltag
◦ Krydderurtebedet forskellige steder I Ormslev – Borgerhuset,
Kærlundvej – Finn tager fat I det
◦ Modtagelse af nye borgere: Louise overtager tjansen med at sige
goddag til nye beboere i Ormslev og inviterer dem til fællesspisning
på Borgerforeningens vegne.
• Fællesråd, kommunen o.l.
◦
Borgermøder vedr. ny busnet pr. 1.1.2017. Skal vi afholde et borgermøde
i Ormslev, fælles med Stavtrup, eller lade repræsentanter fra
Borgerforeningen mødes med Kommunen/Midtrafik? Se punkter
nedenfor!
Evt.
• Cykelløb: Der er cykelløb 16.8.2016 – der kunne borgerforeningen godt
byde ind. Frank tager kontakt til dem.

Vedr. Nyt busnet: Vi skal være forberedte, så vi er med I hele høringsprocessen
fra start til slut! Vi skal have dokumenteret de problemer vi oplever – og de gode
historier!
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Eftermiddagsbussen er ofte forsinket, og der skal skiftes I rundkørslen. Det
sker ofte at 35’eren er kørt, hvilket betyder mere end en times ventetid, at
man må gå resten af vejen hjem eller håbe på at nogen kan hente een.
o Vi skal ringe for at orientere midttrafik, når dte sker, for problemet
eksisterer kun, hvis de orienteres. Når man så ringer, så ved de ikke
om rejsegarantien gælder og man får et buraukratisvar… Ingen tager
ansvar. Det er meget forstemmende.
Tidspunkterne passer ikke, hvis man skal møde kl. 8.00 inde I byen… Buffer
I planen, så skiftene ikke bliver et problem. Den ene studerende, der skal til
IB i Tilst, kan heller ikke nå den anden vej.
Vi skal trække Børne- og ældrekortet. Vi laver nogle portrætter – Susanne
og Ouafa…
Hvis busserne kun kører med få passagerer, så send nogle mindre busser.
Bestyrelsen skal aftale et møde med Christian Würtz, hvor vi forelægger
vores problemer, gode plevelser og forslag til løsninger.
Borgermøde I Ormslev og et I Stavtrup, hvor vi også deltager. Kommunen
og Middtrafik og både embedsfolk og politikere.
Hvorfor er det dem, der ikke skal bruge letbanen, der skal bøde for at
økonomernes modeller ikke ikke kan regne den ud.
Lovforslaget fra 2014, hvor er det.
Susanne og Ouafa tager fat I det.

