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• Forpagteren og Borgerhuset

• Aktiviteter

• Hvem passer på huset

• Kommuneplanen



BORGERHUSET I FREMTIDEN

• Borgerhusets køkken er forpagtet ud senest d. 1. januar 2018 til 
Peder Jørgensen

• Vi er selv ansvarlige for resten af huset. 

• Peder kan leje salen af os! 

• Alle bestyrelsesmedlemmer har en nøgle til salen



Leje af sal og køkken til madlavning 2700 DKK 

Leje af salen til mindre kortere 
arrangementer, foredrag, kurser 
mm. 

∙ Ved 0-20 personer:     200 DKK
∙ Ved 20-50 personer:   625 DKK
∙ Over 50 personer:   1250 DKK
 

Leje af service, kaffemaskine og 
opvaskemaskine

185 DKK

Der er også mulighed for at lave følgende aftaler: 
 
∙ Medlemmer af Borgerforeningen kan endvidere leje salen af Borgerforeningen, få mad fra 

Peder Jørgensen (Forpagter af køkkenet) og selv indkøbe drikkevarer
 

∙ Endvidere kan medlemmer købe den fulde pakke hos Peder Jørgensen, som man så kan 
forhandle en pris med. 

 
Der er ikke mulighed for at få mad leveret mad fra andre end Peder Jørgensen til 
arrangementer i Borgerhuset. 

NB! Vi vil hellere sætte priser ned end op ☺



STATUS GRUPPER – FRA BRUNCHMØDE I 
APRIL… 

Aktivitet Tovholder
Fællesspisning Frank Jensen, Lis Bach og Finn Agger
Mandagsfrokost (er etableret og kører) en 
mandag om måneden fra 13-15.

Lis Bach og Susanne Christensen

TV, Film og serieklub/live streaming fra 
Aarhus universitet

Ouafa Rian, Mette Schmidt, Jes

Loppemarked/garagesalg i Salen ?
Musik/koncerter Kristian Lassen
Viceværtgruppe – indvendig og udvendig 
vedligeholdese af huset

Jes Vingløv, Helle, Joan, Kristian

Børne/unge aften/dag Rasmus Lynggaard
Foredrag Finn Agger
Vin- og ølsmagning Jakob Schrøder
Ølbryggerlaug Claus fra Ormslevvej?
Indkøbsforening Jes Vingløv og Ouafa Rian
Samkørsel Ormslev Go-more Susanne Muusmann og Frank Jensen
Tilflytterarrangement – hvornår er man 
ikke længere tilflytter? ;-)

Forslag fra Tove Pedersen

IT-kursus – brug af facebook Rasmus Lynggård



HVEM PASSER PÅ HUSET?

• Jes Vingløv er tovholder for gruppen der sørger for huset. 
• Derudover har Helle fra Gammel Søvænge, Kristian og 

Joan (Ormslevbakken) meldt sig

• Konkret problem: p-pladsen – og ukrudt!



ORMSLEV OG KOMMUNEPLANEN

• Bevarelse af udsigtslinien – og bevarelse af naturen
• Forbedring af kollektiv og fleksibel transport for alle aldre 

og pengepunge
• Udbyggelse af sikre cykelruter
• Beskyttelse af grundvandet

• Beskrivelse af lokalområdet - tekst og video


