Referat fra 27. maj 2015
Skamby BKs lokaler
Tilstede: Bente, Dina, Claus, Bo, Bernt, Mikkel, Jesper J., Jesper B., Mette (ref.)
Afbud: Jonas, Sandie og Gitte
Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde– Godkendt
2. Opfølgning fra sidst
a. Sponsorregninger er udsendt til 20 firmaer/virksomheder.,
i. En ny sponsor: PC-Nordfyn
ii. To ønsker ikke længere at støtte
b. Kontingent opkrævning
i. Borgerforeningen efterspørger ved denne lejlighed mailadresser og mobil numre
på sognets beboere, så arrangementsinvitationer kan blive tilsendt elektronisk
3. Bladet – Det er i trykken og lige på trappen til at komme ud
4. Det kedelige (men nødvendige) punkt
a. Tilbagemelding på mails
i. Emnet blev drøftet grunddigt
b. Holdninger til Facebook
i. Enighed om at Borgerforeningen forholder sig neutral i sin kommunikation
c. Holdninger til arrangements priser
i. Grundig drøftelse
ii. Vi lærer af erfaringen, og sikre tydeligere kommunikation af aftaler i forbindelse
med arrangementer
5. Branding af Skamby?
a. Inspiration til muligheder
b. Sondering af opdaterings muligheder for Borgerforeningens hjemmeside således der sker
koblinger til andre foreninger og øger dynamikken for lokalområdets informationer
6. Status på interesse for fiberbredbånd i Glaundrup- Torup -Badstrup-Brøndstrup
a. Tilbagemelding fra Energifyn – Der er modtaget priser og tilslutningsprocent
b. Informationsmateriale og -møde er på vej
7. Afviklede arrangementer
a. Konfirmation, flagalle
i. Flagallén stod igen flot, og blev sat op og taget ned i rask tempo
ii. Genetablering af forsvundne huller – Punktet blev drøftet
b. Evaluering af Byvandring
i. Rigtig godt arrangement med god tilslutning
ii. Udfordringer: At nå ud til alle i sognet med vores aktiviteter
iii. Yderligere byvandringer i alle sognets landsbyer har interesse
8. Kommende arrangementer
a. Markering af 100-året for kvinders valgret
i. Det er d. 5.juni, men det markeres d. 3.oktober kl.11.00 ved at plante et træ
b. Vikingedage d. 5.-6. sept.
i. Vikingedage med boder, rollespil og generelt livet i vikingetiden
ii. Borgerforeningen skal stå for en bod
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c. Skt. Hans
i. Planlægningsprocessen er i gang
d. Troldefest
i. Planlægningsprocessen er i gang
ii. Pointering af, at det er den fælles planlægningsgruppe, der er ansvarlig for det, og
man kan henvende sig til dem, hvis man har ideer.
iii. Flagalleén søndag
9. Puljen til lokale initiativer (landdistriktsrådet)
a. Multihuset og Borgerforeningens to ansøgninger er blevet godkendt.
10. Mødeaktivitet
a. Næste møde er 12.august kl. 19.00 i Multihuset/Boldklubben
11. Evt.
a. Legeplads ved multihuset
i. Vedligeholdelse skal Multihuset/Borgerforeningen være ansvarlig for.
b. Maling af container på sportspladsen
i. Tilbud indhentet
ii. Borgerforeningen besluttede at indkøbe maling, mens boldklubben er ansvarlig for
at male
c. Oprensning af gadekær i Ullerup
i. Behov for tovholder fra Ullerup
ii. Borgerforeningen vil gerne bistå med rådgivning og koordinering af projektet
iii. Punktet udsættes til næste møde
d. Velkomst til nye beboere
e. Ny workshops i Teknik og Miljø (Nordfyns Kommune)
f. Orientering fra Multihus
g. Toiletbygning i Glaundruplunden
i. Projektet er påbegyndt (tidsplanen er 3 uger)
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