Bestyrelses møde Ormslev Borgerforening, hos Susanne Muusman, 3. Februar 2019-02-03
Tilstede: Christa, Susanne, Jakob, Ouafa
Afbud: Frank
Godkendelse af sidste referat – Finn får lagt på hjemmesiden.
Og det er godkendt.
Siden sidst – Borgerforeningen
Økonomi
Regnskabet v/ Jakob
Det ser fint ud, der skal tilføjes bagagerumsmarked pengene, og et lille overskud, der er et
tilgodehavende på 20tkr( Peder og borgerhuset- betalt d. 20. Jan- resultatet er det samme). Der er
3000kr i kontanter. Der er et par ikke betalte regninger (El og vand, som Peder skal betale en stor del
af) Revisoren er ind over.
Hjemmesiden:
Den fungerer ganske udmærket, og Julie er bare god.
Vi kunne godt tænke os at aktivitetskalenderen er tydeligere, også fremadrettet, så folk kan se hvordan
de kan planlægge deres begivenheder uden at ramle ind i Borgerforeningens
Aktiviteter:
Generalforsamlingen.
Frank er på valg og genopstiller ikke.
Ouafa er på valg – genopstiller ikke.
Udsendelse af invitation + info om kontingentbetaling.
Vi udsender invitation og ser om der dukker kandidater op.
Fællesspisning
Fællespisning, januar – noget at berette
Det gik godt, og der kom over 70 mennesker og spiste sammen. Det er meget fint at der kan komme
tilmeldinger løbende, og køkkenfolket måtte knokle!
19. Marts fællesspisning, hvem tager ansvaret? 1 har tovholderskabet.
Man står for det en gang om året, og vi skal starte kl. 16 med maden, Det fungerer fint via facebook,
dem der ikke er på FB får nyhedsbrevet. Vi skiftes til at tage ansvar for det, en der er tovholder og
sikrer rammen.
Der skal være en tovholder fra bestyrelsen.
Fællespisningen finder sted hvis der er borgere, der vil deltage aktivt!
Lave en indkøbsaftale med Lise i REMA,
D. 21. Feb er der fællesspisning, hvor Peder står for det, Frank tager den med ham ift. menu og pris

• Jubilæumsfest – 40 år… Kristian kan godt – hvad kan vi tilbyde?

Den er flyttet til torsdag d. 25. April huset og foreningen fejrer 40år
Samskudsgilde+ musik og dans, + øl fra bryglauget( Frank taler med dem), fri bar, entre 50kr for
musik
Rengøring bagefter, salen tager Alberte.
Vi skal kun bruge opvaskemaskinen- ikke køkkenet.
Invitation ud til byen, både FB, ved nyhedsbrev og på hjemmesiden.
Vi starter kl. 18.00-22.00, musik kl. 20.00.
Pressov Ingelise, Susanne taler med hende om en lille tale, historien.
Finde de gamle billeder frem, Frank og Finn er i gang.
Udvalgene
Oplysningsforbundet v/ Ouafa
Gymnastik
Alt kører, der er venteliste nu på deltagerlisten, Oplysningsforbundet skal betale lokaleleje asap, for 24
gange gymnastik. Jakob sender regning til oplysningsforbundet.
Borgerhuset
Krydsfeltet med Peder – hvad gør vi?
Vedligehold
Vi skal have lavet en aftale med Peder om at han overtager salen, dvs. vores 6 fællesspisninger om året(
tirsdag/torsdage) og mandage aftener til gymnastik, ellers kan vi booke os ind x-antal uger i forvejen
som borgerforening ifb. med arrangementer.
Og Peder udviser også en fleksibilitet ift. vores borgernes behov.
Dvs. hvis vi som borgere har en ”klub” så vi kan booke os ind de dage der ikke er PEAK. Derudover
indebærer det en rabat når vi som borgerforening vil leje sal, køkken.
Der rettes til i kontrakten. Beløbet sættes op.
Frank tager muligvis rollen som ”Husmand”kontakt mellem Peder og Borgerforening ift. til huset.
Dette skal aftales nærmere.
Huslejestigning, brug, regler for vores brug, regler for standen når vi låner det, skal tilføjes kontrakten,
inden den 21. Februar.
Nye tiltag
Fællesråd, kommunen o.l.
Test af mobilitetsapp – borgermøde møde mandag d. 18. 02 kl. 16.30-18.00.
- Vi udsender invitation via borgerforenings www og Fb.
Hamonisering af veje – forespørgsel fra andre fællesråd om opbakning fra alle fællesråd i forhold til
utilfredshed hermed og ønske om ændring af denne aftale.
Evt.

