Dagsorden – Bestyrelsesmøde
Mandag d. 22. august, hos Frank
· Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat fra sidst
Godkendt
·

Siden sidst – Borgerforeningen
Thomas beder om hjælp til at håndtere nogle unge mennesker .
Frank tager en snak med de unge+ forældre

• Pkt 2 Ordinær generalforsamling
Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter vedhæftet.
Forslag til dagsorden til general forsamlingen:
Pkt. 1 velkommen, Referant, ordstyrer
Problemstiling: antal medlemmer af bestyrelsen
Pkt. 2 Vedtægtændringer: generalforsamling( ordinær/alm.), general oprydning
Pkt. 3: borgerhuset, status
Pkt. 4 antal medlemmer af bestyrelsen fra 5-4, vi mangler en i bestyrelsen,
Nuværende mandatet på valg
Valg af suppleant, og til bestyrelse
Pkt. 5 Evt. Facebook , kommunikation orientering( www, og håndholdt),
kommende aktiviteter foregår i grupper, især med fællesspisningsgruppe der
kan planlægge til oktober, Trailer
Susanne kontakter mulig ordstyrer
Kopiere vedtægter med markeret forslag til ændringer
Sender invitation ud
Vi sørger for referat af General forsamlingen
Endelig dagsorden tilpasses kravene i vedtægterne til generalforsamlingens
dagsorden.
• Pkt 3. Traileren kan ikke stå hos Svend mere, så vi skal finde et andet sted.
Frank tar forbi, Kjems, og vi tager den op på general forsamlingen, under evt.
og hører om der er nogen der kan have den stående
• Pkt 4. Oplysningsforbundet:
Gymnastik, Vi starter et hold igen 5. sepetmber, møde med Fo
onsdag d. 5 vedr. overdragelse aft økonomi delen
AM Helger, 13 oktober, der kommer invitation og billet salg ud i start
september i overensstemmelse med meningshedsrådet
• Pkt 5 Økonomi:
oStatus, Oplysningsforbund overdraget hurtigst muligt til FO
Moms regnskab, 01.09 vi skal snakke med revisoren Hatting, Horsens
Ouafa får sat sig ind det med Susanne i den kommende
uge( medlemskartotek, styr på strukturen og et regnskabsprogram)
Vi fidner ud aft om vi har vi brug for hjælp til momsregnskab og bogføring
Vi spørger Hatting, når vi har overblik over hvad der er og hvad der

mangler
Vi skal have styr på medlemmerne og koblingen mellem hjemmesidens
informationer og kassererens
Pkt 6-Hjemmesiden:
Kommunikationen er for dårlig. For få (især blandt de yngre) ser opslag og
hjemmeside. For at flere med skal vi andre veje.
Susanne hart talt med Maia om at få admin rettighederne til facebook siden, og vi
skaffer dem, og Susanne bliver adm.
Håndholdte invitationer, - Frank får en håndfuld navne fra Louise
• Pkt 7Aktiviteter:
Vi vil i højere grad arrangere ting i grupper og så lave det der er overskud til
og interesse for. Bestyrelsen skal være mere overordnet og koordinerende.
Med inspiration fra Gasværket, kunne vi gå sammen I grupper, her i byen når vi vil
arr. noget. Som feks. Cykelløbet, skt. Hans, etc.
Fællesspisning, en af os skal være tovholder på det næste arr. 15/9.(general
forsamling), Susanne ordner tilmeldinger, Finn Og frank sidder i døren, og
frank sørger for en liste fra Louise ift. dem der skal ”serviceres”
I den sammenhæng er facebook genialt ift. Interaktion, så vi kan svarer
hinanden hurtigt og enkelt
·Udvalgene:
Disse arrangementer( Cykelløb, fællesspisninger, Skt. Hans, Fastelavn,
Juledekorationer, Petanque, fugleture, oplysningsforbundet, julefesten mm.)
vi vil opfordrer til dette på general forsamlingen bliver lagt ud i små grupper.
Vi står naturligvis til hjælp som best. Ift. at hjælpe aktivitets udvalgene så
godt vi kan med feks. Økonoimi, bilag, regler, erfaringer mm.
Og indkalder til et fællessmøde, hvor vi kort giver dem info om hvad vi kan
bistå med, og hvordan vi skal have bilag mm.
• Pkt. 8, Borgerhuset status.
Thomas har sendt en liste over ting, som han gerne vil have ifb. Med
forbedringe rog istandsættelse, som der skal tages stilling til. Susanne tager en snak
med ham.
· Nye tiltag- Ingen vi afventer general forsamling
· Fællesråd, kommunen o.l. Susanne skal til møde med trafik og veje, d. 4.
Oktober, send gerne forslag til : susanne@mausmann.dk>
- Vejprojektet, Allén, skovvej, ligger hos St. Byen(Anders), men er gået i stå.
Sten Ryberg, havde overgivet en besked til Frank vedr. Constantinborgs
ønsker om nybyggeri ved en af stierne – den, stien ved det forfaldne hus, skal
vi sørge for at holde åben så vi kan komme op dernede fra, ved høring

- Bus projektet, vi er med i planerne, oplægget til politikerne, og har samme
antal afgange som det sidste år, ifg. Rigmor Korsgaard, så vi opfordrer til at tage del i
byrådsmøderne når busplanene skal op.
Der er kommet nyt asfalt på fortovet, hvor man må cykle i mangel af sti, der
er dog ingen skiltning, der er rettet henvendelse til kommunen.
Rikke Poulsen har stillet sprøgmål til kommunes vej og teknik magistrat:
Spørgsmålet går derfor på, er det fortov eller cykelsti? Uanset hvad det er bør det
skiltes. Såfremt det er cykelsti bør der fremsendes skrivelse til de berørte beboere
langs vejen, så vi bliver klar over hvilke krav vi skal underlægges ift. udsigtsforhold.
Som det er i dag er der hække og hegn der gør at der ikke er udsyn.
Svaret tilbage var: Nej! Da vi mener det er entydigt, og forholdende har været tilstede
i mange år, har vi ikke planer om at skilte med fællessti.
-Frank hænger op i glasburet ved bussen( gym., Helgner, fællesspisning mm)
Mvh
Bestyrelsen

