Referat fra 14. mar 2015
Tid og sted
Den 14. marts 2015 klokken 14.00, i præstegården.
Tilstede: Dina, Bernt, Bo, Jesper J, Gitte J, Mikkel, Claus, Mette, Sandie, Jesper B, Jonas

Referat
1. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt
2. Hvad skal Borgerforeningen lave, hvad er vores rolle i de næste 3 år?
a. Brainstorm i forhold til potentielle aktiviteter, tog udgangspunkt i resultat af punkt 3
a.i. Introduktions møder omkring Skamby og Omegn, både på dansk og engelsk
a.ii. Oplæg om Siriuspatruljen
a.iii. Jagtaftener (Historier/madlavning)
a.iv. Fællesspisninger
a.v. Strikke/sy dage/aftner
a.vi. Fastelavnsfest
a.vii. Halloween dag / fest
a.viii. Diverse foredrag
a.ix. Fester
a.x. Større troldefest
a.xi. Nabo hjælp
a.xii. Juletræsfest
a.xiii. Ungdomsskole
a.xiv. Koncerter

a.xv. Renovering af gadekær
a.xvi. Igangsætning/opbakning til sociale interessegrupper
a.xvii. Musikfestival
a.xviii. Ølsmagning og diverse andre smagninger
a.xix. Loppemarked
a.xx. Vikinge arrangementer
a.xxi. Julefrokost
a.xxii. Konkurrencer
a.xxiii. Dame frokost
a.xxiv. Herre frokost
a.xxv. Fællesvisning af f.eks. sport, grandprix, mgp, film mv.
a.xxvi. ”Fredags bar” / eftermiddagskaffe, mv.
a.xxvii. Sankt hans
a.xxviii. Julestue/julemarked
a.xxix. Grillfest
a.xxx. Fælles gå/cykelture evt. med madkurv
a.xxxi. Teater
a.xxxii. Sport, motion, stævner
a.xxxiii. Forskøn byen dage
a.xxxiv. Cykelløb
a.xxxv. Gade fester
a.xxxvi. Erhvervsnetværk
a.xxxvii. Legedage for børn
a.xxxviii. Computertræf
b. Ud fra ovenstående mange punkter skal vi hver i sær gøre os klart hvad er vigtigt for os hver i
sær, og om der er noget af det vi selv ville være torvholder på eller om vi kender nogen der
kunne være interesseret i at være torvholder på det, det må meget gerne være personer
uden for bestyrelsen.

3. Hvordan kan/skal vi brande Skamby?
a. Hvad vil vi gerne at Skamby er kendt for?
a.i. Sammenhold
a.ii. Muligheder for børn / børnefamilier
a.iii. En spændende og levende by
a.iv. En aktiv by
a.v. Et trygt sted at bo
a.vi. Et aktivt og kendt multihus
a.vii. Værre kendt for et større event, f.eks. Troldefesten der gøres mere ud af
b. Hvem/hvordan gøres det?
b.i. Mange af de tingene er ting der allerede gøres men vi skal være bedre til at
formidle det til omverden.
Dette skal gøres blandt andet i kraft af en mere aktivt profil på facebook. Gitte,
Sandie, Mette og Jonas er de primære poster på facebook men vi skal alle byde ind
med beskeder og spændende ting der skal ligge ind.
Alle i bestyrelsen kan få adgang til at ligge posts ind på facebook siden hvis de
ønsker men ellers sender de det blot til af de 4 nævnte.
4. Skal vi gøre opmærksom på/tage initiativ til undersøgelse af interessen for fiberbredbånd
a. Glavendrup, Torup og Badstrup/Brøndstrup ?
(Stensby har selv rettet henvendelse til EnergiFyn og bliver snarest undersøgelsesområde)
b. Rostrup indgår i et Melby tiltag af samme art. I Bolmerod var interessen ikke til stede.
c. Ullerup?
c.i. Kunne måske komme med under Rostrup/Melby
d. Etableringsomkostningerne kunne udregnes ud fra en samlet businesscase for at se om det
bedre kan bærer end byerne enkeltvis
e. Der skal findes personer i hver by som vil hjælpe med at undersøge om der er interesse for
fiber.
e.i. Resultatet samles ind og kan videregives til EnergiFyn
e.ii. Mette og Bernt bliver torvholder

5. Kommende arrangementer
a. Konfirmation, 3 maj
a.i. Oprensning af huller seneste midt i april
a.i.1.

Bernt og Bo – Brøndstrupvej og Bokærsvej

a.i.2.

Jonas – Bredgade op til og med Vestervang

a.i.3.

Gitte og Jesper – Bredgade fra Vestervang og op

a.i.4.

Jesper og Sandie – Stensbyvej og Ullerupvej

a.i.5.

Mikkel og Claus – Thorupvej og Rostrupvej

a.ii. Meld tilbage til Claus hvis der mangler huller
a.iii. Claus og Bo har bor liggende til at rense hullerne op
a.iv. Hvem sætter flag op
a.iv.1.

Morgenholdet: Jesper, Mikkel, Bernt, Claus, Bo, klokken 7.00

a.iv.2.
Eftermidag: Jonas, Jesper B, Mikkel, Dina, (Mette og Bo) Cirka
kl. 17.00 (ved dårligt vejr måske før)
a.v. Jonas laver telegrammer, 5 stk.
b. Kvindernes kamp dag, plant et træ d. 5 juni
b.i. Claus undersøger om det bliver til noget
c. Vikingedage 5-6 sep.
c.i. Vi vil gerne deltage på samme niveau som i 2014
d. Troldefest
d.i. Der skal til at sættes skub i Troldefest planlægningen og det er boldklubben også
gjort opmærksom på
d.ii. Vi deltager med sammen organisation som 2014
d.ii.1.

Jesper J, Jesper B og Bernt

d.ii.2.

Gerne 1-2 mere, Mikkel deltager gerne

d.iii. Der efterlyses ny ideer blandt borgerforeningen og på facebook
d.iii.1.

Tema kunne være irsk, med folkesanger, gerne flere forslag

e. Sankt hans
e.i. Jonas er båltaler, hvis ikke vi falder over en super relevant taler
e.ii. Ang. bål skal der findes brænde, meld ind hvis i ser noget
e.ii.1.

Det kan evt. ligge ved Mette.

6. Puljen til lokale initiativer
a. Se mere på http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Kultur-og-Fritid/Puljer-Kultur-ogFritid/Puljen-til-lokale-initiativer
b. Forslag
b.i. Legeplads til voksne
b.i.1.

Pentang

b.i.2.

Fitness legeplads

b.i.3.

Klatrevæg

b.ii. Projekter/lærred til Multihus
b.ii.1.

Jonas søger

b.iii. Basketbane ved multihus
b.iv. Pc’er til multihus
b.v. Inventar/møbler til multihus
b.vi. Legeplads til børn
b.vi.1.

Jonas søger

7. Mødeaktivitet
a. D. 27 maj. Kl. 19 I boldklubben (Bernt spørger dem)
8. Evt.
a. Toiletbygning ved Glavendrup
a.i. Vi har ikke hørt noget konkret omkring hvornår det påbegyndes
a.i.1.
Claus søger dialog omkring hvordan det skal se ud og hvornår
det påbegyndes
b. Fødselsdage og mærkedage

b.i. Vi markere mærkedage for bestyrelsen
b.ii. Vi markere også mærkedage for trofast støtter af borgerforeningen der har ydet en
ekstraordinær indsats

