Referat af bestyrelsesmøde i Borgerforeningen
Dato: 21. Januar 2016
Tilstede: Frank, Louise, Finn og Susanne
Afbud fra: Ouafa
Uden afbud: Christian
• Godkendelse af referat fra sidste møde: det er godkendt og lagt på
hjemmesiden.
• Siden sidst – Borgerforeningen:
o Trailer og scene: Scenen fejler ikke noget. Så indtil videre lader vi
scenen stå i traileren.
o Gulvet: Thomas vil ikke reparere på det. Vi får en uvildig ind og se
på om det skal skiftes.
o Modtagelse af nye borgere: Louise har inviteret de sidst ankomne
i byen og inviteret dem til fællesspisning. Vi laver en voucher til en
gang gratis fællesspisning for husstanden. De skal melde sig til.
Louise laver en voucher.
o Cykelløb: Frank kontakter Uggi Kaldan og hører hvad vi kan
bidrage med. Vi er interesseret i at samarbejde om et event her i
byen.
o Samarbejde med Menighedsrådet: Ouafa er ved at arrangere et
møde med Lene Arnholz om fælles arrangement.
o informere om at generalforsamlingen er flyttet til 3.3: Susanne
skriver til Line
• Oplysningsforbundet:
o Vi bøvler stadig med at få overført regnskabet til FO. Christian
skal levere status.
o Vi har undersøgt, hvad det koster at få Bonderøven herud. Der er
delte meninger om det.
o Evt. oplæg fra andre små bysamfund, som fortæller om hvad de
har gjort for at skabe flere fællesskaber, Alken, Vrads Sande, eller
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lignende. Frank undersøger det.
Økonomi
o Tilskud: Ansøgning er modtaget i kommunen.
o Overdragelse til ny kasserer: Christian skal sørge for god
overdragelse. Der skal sættes et møde op, hvor Kassereren har
lavet en liste med al nødvendig information og sørger for
overdragelsen.
Hjemmesiden: Hvad mangler vi på den, lad os lave en liste og få det
ordnet – Ouafa snakker med Line/Morten
o Billeder
o Bedre overblik
o Hurtigere opslag
o Og så skal tilmeldingsmodulet virke
Aktiviteter/udvalg:
o Gymnastik – 18-20 deltagere, og de er meget glade for
instruktøren. Måske et hold mere.
o Forslag til Loppemarked i Borgerhuset – kvinder sælger ud! Tøj og
accessories, stand 250 DKK fra 10-16 en lørdag i Ormslev – god ide
men er det ikke dyrt? Hvordan er det anderledes end
bagagerumsmarkedet? Ouafa kør videre med det!
o Fugletur – Frank: er ved at arrangere dato, Frank orienterer
Susanne snarest muligt.
o Aktivitetsplan – Susanne koordinere planen
o Borgermøde vedr. busser d. 27.1. + busser i øvrigt. Ouafa, Susanne
og Kristian laver plan for aftenen.
Borgerhuset:
o Skader i forbindelse med fællesspisning: Borgerforeningen betaler
de skader der sker, såfremt det sker uforsætligt!
Nye tiltag
Fællesråd, kommunen o.l.
Evt.

Referat udfærdiget af
Susanne Muusmann

