Referat fra 28. jan 2015
Tid og sted
Den 28. januar 2015 klokken 21.00, i Boldklubben.
Tilstede: Mette, Bernt, Bo, Jesper B., Jesper J., Gitte, Mikkel, Dina, Claus, Bente, Jonas

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Bestyrelsen forsætter uændret, da alle genopstillede og ingen andre ønskede valg til
posterne
2. Godkendelse af referat
a. Jonas mangler at undervise Sandie i hjemmesiden
b. Referatet er godkendt
3. Generalforsamling – opsamling
a. Den gik godt, vi fik de nye bestyrelses medlemmer ind vi behøvede
b. På generalforsamlingen dagsordenen kunne der godt stå hvilke poster dem der er på valg har
c. Vi skal holde generalforsamlingen tidl. på måned til næste år
4. Bladet, status, deadline, mm.
a. Deadline er 1 feb.
a.i. Bente undersøger om boldklubben skriver omkring hjertestarteren
a.ii. Claus undersøge og byvandring kan være 9. maj, Jonas laver annonce
5. Kommende arrangementer, hvad og hvornår?
a. Byvandring
a.i. Den 9. maj
a.ii. Mødested ved præstegården
a.ii.1.

Bernt undersøger at vi kan være der

a.iii. Fællesspisning med tilmelding 50,- (grillmenu)
a.iii.1.

Børn under 12år halvpris

a.iii.2.

Salg af drikkevare

b. Der skal laves en planbrainstorm omkring hvad vi gerne vil lave af aktiviteter i fremtiden
c. Der er snak om at vikingemarked i efteråret, det kunne blive tilbagevenden begivenhed
d. Skat. Hans
d.i. Vi skal have forslag med til båltaler til næste møde
e. Konfirmation er 3.maj
6. Multihus, status
a. Status er at det ser rimelig positivt ud, der mangler nogle godkendelser og bekræftelser fra
kommunen samt provsti udvalget
7. Arbejdsdag / Sammenskudsmiddag
a. D. 14 marts 14.00 evt. i præstegården, Bernt undersøger om det er muligt
b. Klokken 18. kommer de bedre halvdele med til spisning
c. Dina undersøger omkring aftensmad med Brugsen
d. Alle skal tænke bredt omkring hvad vi som borgerforening skal lave fremover, troldefest,
arrangementer, politik, osv.
8. Mødeaktivitet
a. Næste møde er d. 14 marts kl. 14
9. Telefonliste
a. Listen er blevet opdateret
10. Evt.
a. Daginstitutionsundersøgelse
a.i. Den blev foretaget på nettet i starten af året, Jonas sender resultatet rundt
a.ii. Som det ser ud nu bliver børnehaven i Skamby ledelsesmæssigt bliver den en
afdeling under Søndersø
b. Flaghuller

b.i. De skal tjekkes og renses i starten af april, Jonas finder ruterne så vi kan fordele
dem d. 14. marts
c. Fødselsdage
c.i. Vi markere forsat mærkedage i bestyrelsen, Mette kommer med forslag til
struktureringen af det.

