Borgerforeningens Bestyrelsesmøde d. 26. juni hos Susanne.
Tilstede:
Ouafa R, Finn A, Jakob S. Susanne M, Christa B, Frank OJ
Dagsorden:

●

Godkendelse af sidste referat
o er godkendt og lagt på hjemmesiden

●

Siden sidst – Borgerforeningen
o Opfølgning på møde i april
o Vi afholdte ikke et møde inden sommeren, som påtænkt, da der
ikke er noget nyt. Forhandlinger med Peder er i fuld gang, og da
han har fat travlt med konfirmationer mm. i foråret er det gået lidt
langsomt. Ift. prisen på leje af lokalerne, så vil vi give borgerne
mulighed for at booke det, med mulighed for at slette bookningen, i
fald prisen bliver for dyrt.
o Kokken kommende forpagter Peder, Tidens køkken virker meget
sød, nem at tale med, og der er en sammenhæng i det der aftales
fra samtale/møde til møde. Der er fokus i aftalerne og han ser vores
aftale som en mulighed for at få en ny arbejdsform- komme ned i i
tid, og er derfor meget villig ift. de rammer vi som borgerforening
har foreslået.
o Der er i ift Trindballevej sagen( parkering på begge sider af vejen)
skrevet en mail, fra Steen at der er et demokratisk problem, når
sagen kun er diskuteret på facebook siden. Kim har taget en snak
om afdækning vedr. vej situationen med Jakob, udenfor FB, vi har
som bestyrelse tilbudt der afholdes et møde vedr. dette lokale
problem(oversigten er ikke så god, og cyklisterne er truet, da
bilisterne kommer susenede, parkering på vejen forværre yderligere
dette). Vores holdning til FB debatten, er at diskussionen bliver
mangefacetteret af at finde sted på Facebook, og folk skal igen
herfra opfordres til at melde sig ind. Rasmus ville lave et FB kursus
til de borgere der gerne vil Fb og som synes det er svært. Debatten
om trafikregulering startede på Facebook og blev så bibeholdt her
for ikke at få for mange platforme. Da der var mange indlæg, mente
vi at det var bedst at vi ville tage det op til en fællesspisning. Det er
Bestyrelsens holdning at det er de direkte berørte husstande der
skal tage endelig stilling.
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Forspørgsel fra Borger på lemmingvej vedr. cykelsti. Hvordan
forholder vi os til det?
Hvad er vores forhold til sådan nogen sager?
Er borgeren medlem af borgerforeningen og skal man være det for
at få os som best-. til at tage en sag op?
Og hvordan vil vi kommunikere med kommunen om hvordan de
dirigere borgere vores vej
To minus en vej- forslag fra vores side
Susanne skal finde ud af hvornår vi skal melde vores ønsker ind til
kommunen: cykelsti Lemming, cykelsti ind til Kolt( Buggesgårdsvej)
til 1a bussen, og Trindballe vej, problemet, samkørsel
Med de mange opgaver som ligger foran os, ønsker vi igen som
best. at slippe de arr., aktiviteter der er her i byen, og lade borgerne
komme i spil, og lade det leve der kan ske med, af, og for
borgerne. Vi skal skabe rammerne. Vi sørger for et hus,
trafikken: Skyd tordenskjold og hans soldater!

Oplysningsforbundet

o
o

Regnskab i gang med Lisbet, FO, filmklub i gang, I hører nærmere,
der søges tilskud til lærred og projektor hos FORA,
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Økonomi
o Nordea, bliver ved med at underminere vores arbejde ift.
lånomlægning, vi skal have en ny bank( de vil ha´en personlig
kautionist). Alle papir er sendt til Arb. landsbank der har erfaring
med foreninger, og ift. at der optages lån i huset
o Økonomien træder lidt i vande, og vi forventer at der når Thomas er
opsagt skal der være sikret en kassekredit med mindre rente
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Hjemmesiden:
Vi vil spørge Line om hun vil tage mere ejerskab over den. Vi har brug for at
den får den lidt mere tid og pleje, og opdatering
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Aktiviteter:
o Sommerfest - 2. september og Susanne lægger en ramme ud, og
søger efter arrangører til festen. Frank vil være praktisk gris.
o Frank af rapporter fugleturen, der er brug for at der er flere
deltagere, ellers kan det ikke “betale” sig for B. Golles
o Cykelløbet. Uggi K, det er lidt svært at få ham til at kommunikere,
og da han ikke vender tilbage, vil vi som bestyrelse ikke
samarbejde, vi har ikke kunnet få en dato på plads. Han kan selv
arr. det hvis han vil, men vi vil ikke lade kalenderen stå åben
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Borgerhuset
o Jakob og Susanne har udfærdiget et udkast til kontrakt til Peder.
Kommentar til Kontrakten: der var flere forskellige
spørgsmål, meninger mm. til diverse dele af kontrakten. Og især til
fællesspisning er der enighed om at vi afprøver det format der er
beskrevet i kontakten og evaluere efter et års tid, for at se om det
hænger sammen,.
o Vi vil lave maden. Peder laver maden til Mortens aften
o Rengøring. Vi vil have ansat nogen unge der kan tage sig af
rengøring på et vist niveau, så vi ikke skal bruge krudt på om det er
ordentligt eller uordentligt efter arr.
o Vi vil bede husM/K lave en liste over berørte område
o Foreningsmedlemmer er dem der bor i Ormslev og omegn, Viby er
ikke omegn. Andre kan deltage i aktiviteterne til en anden
pris. Eksisterende medlemmer fortsætter uanset bopæl.
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Evt.
Susanne finder by-kortet frem som vi har fået tilsendt fra kommunen, som
vil danne udgangspunkt for Borgerforeningens ansvarsområde.
Dato for første fællesspisning 21. september, Frank beskriver opgaver og
beder folk om at melde sig til de forskellige opgaver som skal laves, til ham
på email, man må selv medbringe øl/vand, og madholdet tager der efter
bestik af hvordan det fremover skal foregår ift. køb og salg af drikkevarer
Skal vi have salsa arr i september, Susanne undersøger om det kan lade sig
gøre
Jakob melder ud at der kan bookes hele august og september- KUN til/for
medlemmer af Borgerforeningen.
Til næste gang kommune, fællesråd status
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