Dagsorden, bestyrelsesmøde, onsdag d. 13. juni, kl. 19.
Afbud fra Ouafa Rian
Referent: Susanne Muusmann
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Godkendelse af sidste referat - er godkendt og ligger på hjemmesiden
o Der er en del, der ikke har rykket på det de var ansvarlige for. Men det
følges der op på.
Siden sidst – Borgerforeningen
o Peder har i hh. April og maj lejet salen for 6500 DKK – pr, måned.
Økonomi
o Jakob har spurgt kommunen og det lån vi har hos dem, kan rykkes længere
ned på prioriteringslisten. Da vores bank gerne vil have deres øverst for t
omlægge det. Kommunen beder os finde andre muligheder.
Hjemmesiden:
o Den er bare så flotJ
Aktiviteter:
o Aktivitetsplan
§ Frank udarbejder en ny for efteråret med følgende aktiviteter:
• Fællespisning – sept, okt, nov (All Stars). Hvert
bestyrelsesmedlem er tovholder på en af fællesspisningerne.
Det betyder ikke de skal stå for arrangementet, men at de skal
sørge for at der er frivillige der gør. FRANK taler med Kristian
om And og Allstars kunne være en fredag aften i stedet for
torsdag
• Gymnastik
• Juletræsfest
• Mandagsfrokoster og øve aftner til AllStars
o Sommerfest er slået sammen med Sankt Hans. Måske arrangeres der en grill
aften efter sommerferien. Maj-Britt Skjelmose, Jan Sæderup og Anders
Arentsen mfl. Står for det.
o Fodboldkampe i Borgerhuset – Filmudvalget vil gerne vise Danmarks
kampe i Borgerhuset, men har haft lidt problemer med at få klarlagt,
hvordan vi kan få netadgang i borgehuset, så kampene kan vises. Jes
Vingløv kontakter Jakob for at få styr på det. Det er mellem- og
slutrunden der vil blive vist i Borgerhuset.
Udvalgene – N/A
Borgerhuset
o Status, herunder brugsanvisninger
§ CHRISTA arbejder videre med forhallen og møblering
§ Peder har endnu ikke lavet brugsanvisningerne. Vi rykker ham, eller
laver dem sammen med ham.
§ Vi påtænker at afholde et statusmøde med Peder med det formål at
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finde ud af, hvordan samarbejdet fungerer og hvordan vi bedst
hjælper hinanden til at opfylde hinanden formål. Til mødet indkaldes
udover Peder Jørgensen, Jes Vingløv (tovholder på
viceværtgruppen), Jakob Schrøder(Kasserer) og Susanne Muusmann,
formand. JAKOB indkalder til mødet.
o Rengøring og udenoms arealerne
§ Susanne tænker vi skal have koordineret rengøringen lidt bedre.
Alberte har for tiden ikke så meget arbejde, så måske Alberte og
Peders rengøringsassistent kunne afløse hinanden? Det tager vi på
mødet med Peder.
§ Jakob Schrøder påtager sig tjansen at pudse vinduerne udvendigt 2 x
årligt. Alberte tager dem indvendigt og fejer fortovet ved indkørslen.
§ Derudover har vi brug for en grøn M/K, der vil sørge for at
kantbedene ikke går amok. Og der er ikke nogen der står i kø for at
hjælpeJLige nu vælter der ukrudt op i kanterne. FRANK kigger på
det, ellers slår Susanne sørger for at sætte opslag op.
§
Nye tiltag – N/A
Fællesråd, kommunen o.l.
o Referat af Besøg af Teknik og miljø , anlægsprogrammet for trafikal
infrastruktur. Mødets formål var at lave en liste over Ormslev
Borgerforenings prioriteringer i forhold til trafikal infrastruktur: Vi fik
følgende ting på listen og afventer stadig et beslutningsudkast i forhold til,
hvad der kan iværksættes. Når vi ved mere oplyses herom:
§ Cykelsti til Kolt
§ Cykelsti på Alleen
§ Skiltning på cykelstien – i forhold til at den både er for cyklister og
fodgængere
§ Lys på Cykelstien – gennem skoven ved stutteriet.
§ Trindballevej blev drøfte og besigtiget.
§ Desuden sendte vi en venlig forespørgsel til kommunen om de ville
hjælpe os med det trekantede stykke udenfor Borgerhuset – gøre det
vedligeholdelsesfrit evt. Vi må jo ikke anvende pesticier, så det er
svært at vedligeholde. De ville kigge på sagen.
Evt.
o God sommerferie til alle – det trænger vi til!

Ormslev d. 19. juni 2018

