
Bestyrelsesmøde, Ormslev og Omegns Borgerforening 

Onsdag d. 24. januar hos Susanne Muusmann 

Afbud fra Ouafa Rian 

• Godkendelse af sidste referat – godkendt og lagt på hjemmesiden 
• Siden sidst 

o Borgerforeningen generelt 
§ Vi har fået tilskud på 10.000 som udbetales i 2 rater. 
§ Forespørgsel fra Erik vedr. aggressive hunde ved cykelstien mod Stavtrup… 

Vi har talt med kommunen, som siger der ikke er nogen lovhjemmel, der kan 
hjælpe os. Så Borgerforeningen vil heller ikke gøre noget.  

§ En transitcyklist har bedt os gøre kommunen opmærksomme på de dårlige 
cyklistforhold på vejen mellem Kolt og Ormslev og vejen ved 
Constantinsborg. Vi har informeret kommunen, der vil indkalde til et møde i 
løbet af foråret om situationen herude.  

• Økonomi 
o Regnskabet 

§ Overskud for 2017 i omegnen af 25000 DKK. Regnskabet ligger klar til 
underskrift. 

• Hjemmesiden:  
o Ny webmaster, hvad gør vi fremadrettet? 

§ Julie har overtaget hjemmesiden. Man kan skrive til hende på 
julielolk@hotmail.com hvis man vil have noget lagt på hjemmesiden.  

§ Hun lægger de opslag op, som folk sender til hende. 
§ Når hun har lyst og overskud opdaterer hun hjemmesiden.  

• Aktiviteter:  
o Generalforsamling 

§ På valg: Susanne (ønsker genvalg), Jakob (ønsker genvalg), Finn (ønsker 
genvalg) Christa, suppleant (ønsker genvalg) 

§ Vi sender invitation til Borgerforeningens Generalforsamling omkring 1. 
februar med følgende indhold:  

• Dagsorden – kom nu meld dig ind… /hjertestarter 
• Om kontingent 
• Leje af Borgerhuset 

• Udvalgene  
• Borgerhuset –  

o Evaluering af aktiviteterne 
§ Økonomisk går det fint. Regnskabet for 2017 giver overskud.  
§ Hvordan går det med udlejningen 

• Gulvet er svært at gøre rent efter fester. Frank undersøger, hvordan 
vi bedst rengør og vedligeholder gulvet.  



• Problemer med udlejningen. Hvor Peder har lejet det og det ikke har 
været ordentligt rengjort. Peder er informeret og der bliver taget 
hånd om det.  

• Vi har ansat Alberte, rengøringshjælp, hun sørger for at gøre rent, 
når der har været aktiviteter i huset, så det fremstår rent og i god 
stand.  

• Vi vil forhøje lejen af salen, så lejerne kan sidde i køkkenet. PÅ 
længere sigt vil vi lave kontakter til salen i salen, så man ikke behøver 
adgang til køkkenet.  

• I forbindelse med fællesspisninger skal vi have en snak med Peder 
om brug af køleskabet, da hans råvarer skal holdes adskilt fra vores 
iht, fødevaremyndighederne.  Jakob tager en snak med ham. 

• Christa har sat bord i entreen og lavet små hjørner, så der er 
mulighed for at trække ud i entreen ved fester. Man kan også holde 
mindre møder i entreen.  

o Fællesspisning:  
§ Marianne og Jossi kan ikke lave mad til fællesspisningen til 

generalforsamlingen i februar. Frank spørger om de kan i marts.  
§ Susanne skriver ud til dem der har vist interesse for at høre, om der er 

nogen der vil lave maden. 
o Samtale med Peder: 

§ Alle ikke-medlemmer af Borgerforeningen skal nu kontakte Peder direkte på 
4013 9939, Peder@tidenskoekken.dk  

§ Peder vil gerne have installeret gaskomfur. Priser før moms 55-58.000 – 
inkluderer gasovn komfur og opvaskemaskine samt installation og gasskab.  

§ Peder betaler afskrivningerne ved en månedlig huslejestigning. 
• Nye tiltag  

o Manual til Borgerhuset, fællesspisning – tjekliste aflevering. Susanne 
o Reol med bøger i Borgerhuset – Frank sørger for det.  

• Fællesråd, kommunen o.l. – intet nyt 

 
 


