
Bestyrelsesmøde Ormslev Borgerforening, d. 23. august 2017

Tilstede Jakob, Frank, Finn, Susanne, Christa og Ouafa
Hos Frank
Referent Ouafa Rian

 Godkendelse af sidste referat:
o er godkendt og ligger på hjemmesiden

 Siden sidst – Borgerforeningen
o Ny forpagter er på plads

o Hjertestarter – forespørgsel fra Morten Sloth
o Morten har ansøgt Trygfonden om flere penge, så vi kan komme til at eje, og 

de er bevilliget, dog mangler der 1500kr (moms), og vi skal have et kursus 
oveni. Da vi er momsregistrerede vil momsen blive tilbagebetalt, så der ikke 
er udgifter for foreningen. Så det vil vi som bestyrelse gerne. Susanne 
informerer Morten Sloth! 

 Økonomi 
o Omlægning af lån – Jakob
o Det skrider langsomt fremad( filial direktøren i Viby Arb. Landsbank. Som vi 

valgte fordi de gerne vil have foreninger!), vi skal fremskaffe udspecificering 
af lånene på huset. Vores referater skal være underskrevet, hvilket hermed 
er gjort.

o Tilvejebringelse af dokumenter – Jakob
 Er i fuld gang

 Hjemmesiden: 
o Status på booking, ny ansvarlig mm.
o Julie Lolk er på som ny webmaster, skal lige have flyttet og er så fuldt på. 

Indtil da ligger den hos Jakob. På siden kommer der to kalendere: booking af 
sal og booking af køkkenet helt low-tech- det bliver en g-mail kalender. Vi 
skal have en der gør det løbende.

 Aktiviteter: 
o Aktivitetskalender for efteråret kører Frank med
o Borgermøde – indhold,

 Søndag d. 3. September afholdes det i Borgerhuset med følgende 
dagsorden: status på huset, aktiviteter og tovholdere, hvem passer på 



huset + input til Kommuneplanen. Susanne er ansvarlig.

o Fællesspisning
Interesserede i at lave mad er blevet indkaldt. Der er 4 tilmeldte ift. At find 
eud af ”Hvem kunne tænke sig at hjælpe til, og hvilken form det skal have.” 
Frank finder på Borgermødet ud af om der er flere der vil deltage i 
planlægningen af menu, indkøb mm. Og vi drøfter videre hvilken form vi 
skal have på disse fællesspisninger og hvordan vi mobiliserer borgerne.

o Valgmøde, Finn
 Vi vil kombinere det med en fællesspisning
 Dato: 12. Oktober
 Invitation + udsending: Finn, bud på kandidater: 

 SF(Gitte Velling), LA, NB(Thomas), A, B, Ø, DF, C, V, Å, 
 Mails på kandidater sendes til Finn
 Susanne sender alt fra sidste valgmøde til Finn
 Ordstyrer, advokat fra helikoptergruppen
 Erik+ Christian spiller nogen sange

o Mandagsfrokosterne forsætter ufortrødent uanset hvor mange der kommer.

 Udvalgene  
o Oplysningsforbundet: Gymnastik – vi har folk fra både Stavtrup og Åbo g er 

blevet et stort hold af både mænd og kvinder. 

 Borgerhuset 
o Ny forpagter – orientering
o Han starter så snart han har afviklet sine arr. dvs. mellem 1.okt og 1. Jan

 Han er fra Vestjylland OG kan lave båd moderne og mere traditionel 
mad. Han laver mad til os til Mortensaften, og der vil han introducere 
sig selv til stedet og borgerne.

 Dvs. at vi skal i gang med en forhandling vedr. hans behov ift. indkøb 
af køleskab mm. Han medbringer selv alt inventar til køkkenet.

 Udlejning af huset er allerede i gang, første gang d. 9. september
 Vi mangler et køleskab. Frank spørger sin svigersøn om vi kan låne et 

til første udlejning, så vi venter med at købe til vi har afklaret 
behovet.

 Ift. Thomas, vi havde en fin overdragelse, og vi påtænker at give ham 
en lille ting til hans nye sted i Hassellager. Susanne køber noget.

 Huset er i ok stand, gulvet er meget flot. Vandvarmeren på kvinde 
toilettet skal have et eftersyn (Stig har kigget på det, og der er skiftet 
en del) 

 Indkøb af forskellig art, skal ske inden d. 9. sep. Susanne har en liste 
over det der skal bruges, og Christa handler ind



 Når grupper i byen låner salen til mødeafholdelse, dækkes udgifter 
(vand, varme, el, kaffe mm.), og de låner huset. Der lægges 10kr per 
mødedeltager.

 Susanne har udarbejdet lejebetingelser samt husorden for huset. De 
sendes rundt til gennemsyn. 

 Susanne laver betjeningsvejledninger til de forskellige maskiner i 
køkkenet. 

o Frank og Susanne laver ny optælling af inventar
o Jes Vingløv går i gang med at ”finde viceværtposten” kandidater
o Vi skal finde ud af hvordan vi plejer og passer grunden foran huset, evt. med 

gasbrænder, krydderurtebede, vi tager den på søndag
o Rengøring af huset sendes ud på  facebook og hjemmesiden så kan det være 

der er nogen unge der vil ta´ tjansen. Susanne formulerer opslaget
o Renovation, der skal bestilles en ny skraldespand
o

 Fællesråd, kommunen o.l.
o Referat af møde i kommunen d. 29. August
o Det var et brain storming møde, og der ønskes bedre kontakt til 

kommunene. Det blev aftalt at fællesrådene skal have en kontaktperson i 
kommunen. 

o Bevar den grønne kile – opbakning til samlede fællesråd ift. Høringer 
o Vi bakker op og de beslutninger der ligger i lokalrådet om at bevare den 

grønne kile
 Evt. 

o Susanne og Ouafa laver et oplæg til finansiering af diverse udgifter i 
borgerhuset


