Dagsorden – 30.3.
Tilstede: Marianne, Finn, Frank, Louise og Susanne
Afbud fra Ouafa på grund af sygdom.
Referent: Susanne
Godkendelse af sidste referat – er godkendt og lagt på hjemmesiden
Konstituering af bestyrelsen (efter generalforsamlingen)
• Posterne opretholdes som de er. Dog overtager Ouafa posten som kasserer
• Susanne aftaler møde med Christian i forhold til overdragelse af opgaverne.
Formand: Susanne Muusmann
Næstformand og ansvarlig for oplysningsforbundet: Ouafa Rian
Kasserer: Ouafa Rian
Kontakt til Thomas samt ansvarlig for fællespisning: Louise Neuhaus
Naturudvalg: Finn Agger
Suppleant og Naturudvalg: Frank Jensen
Siden sidst – Borgerforeningen
• Gulvet: Uvildig besigtigelse skal ordnes, Susanne snakker med en tømrer.
• Cykelløb: Frank har kontakten
o Torsdag 18. August
o Vi sætter grill op, låner evt. nogle pavilloner.
o Vi regner med at vi bruger indkørslen til vognmandens parkeringsplads.
o Uggi vil sætte børnecykelbane op og de store unger kan evt. køre med den første runde
o Der skal deles flyers ud – som Uggi laver
• Træplantningsprojekt: Christina, som står for træplantningsprojektet finder den ansvarlige i
kommunen, som så ringer til Finn.
• Storskovvej: vi opfordrer folk til at benytte stien. Der er beskåret træer, så man ikke kunne
komme forbi. Frank har kontaktet Teknik og miljø, som har kontaktet lodsejeren og bedt dem
om at fjerne grenene. De er nu fjernet.
Oplysningsforbundet:
• Samarbejde med Menighedsrådet: Anne Marie Helger kommer d. 14. Oktober. Arrangementet
finder sted i Sognegården i Stavtrup. Vi skal sikre, at billetterne tilgår de lokale/medlemmer
af borgerforeningen. Ouafa er in charge.
• Evt. oplæg fra andre små bysamfund, som fortæller om hvad de har gjort for at skabe flere
fællesskaber, Alken, Vrads Sande, Stjær eller lignende. Frank undersøger det.
Økonomi :
• Vi skal have en medlemsliste.
Hjemmesiden: Opfølgning fra sidst. Ouafa tager handling.
• Billeder

•
•
•
•

Bedre overblik
Hurtigere opslag
Der oprettes mobile-pay i stedet for Paypall. Det finder vi ud af, når den nye kasserer er
trådt til.
Ouafa/Line sørger for de rettelser, som Louise har påpeget.

Aktiviteter:
• Fugletur; 24.5, vi mødes ved enden af Trindballevej. Frank sørger for information til
borgerne.
• Gymnastik – kører rigtig fint. Nu også med gang om torsdagen.
• Kan man ikke fastsætte et tidspunkt for torsdagens gå/løbetur og informere om det?
• Loppemarked – stande er udsolgt. Der er dog små børnestand-plader til byens børn.
• Aktivitetskalender: Susanne opdaterer aktivitetskalenderen
Borgerhuset:
• Besigtigelse af gulv, se ovenfor…
Nye tiltag:
• Mulig aktivitet i forbindelse med fællesspisning. Helle Hansen – orientering om
helhedsplanen i Gellerup – Frank tager fat i hende.
• Møde om fællesrådet og det opgaver og beføjelser… Susanne undersøger hvad der er
hensigtsmæssigt
Evt.

