Referat til 12. aug 2015
Tid og sted
Den 12. aug 2015 klokken 19.00, i multihuset.
Til stede var Claus Bente, Mette, Mikkel, Jesper B, Jesper J, Gitte J, Bernt, Bo og Jonas

Referat
1. Godkendelse af referat
a. Folder udkast fra Bente var super, Bente sender os forslaget på mail og vi kommer med ideer
b. Mikkel kigger på hjemmeside til næste møde
c. Vi indkøber dæksler til flaghuller
d. Flag og elastikker er tjekket,
d.i. Vi køber 10 nye flag
e. Bordebænkesæt er opsat ved gadekær
f. Ang. Forsikring af legeplads spørger Alm B. og TopDanmark
g. Velkomst til nye beboer fungere og folk bliver glad
h. Referatet blev godkendt
2. Bladet
a. Ny annoncør Bernt m. sit bogholderi
b. Håndboldklubben er begyndt at skrive i bladet igen
c. Vi skal huske at skrive til referat hvem der skriver, hvad til bladet
3. Undersøgelse af interessen for fiberbredbånd, status
a. Er der mere vi skal?
a.i. Status er pt. 50/50 der mangler 16 tilmeldinger
a.ii. Vi skubber på dem vi kender

a.iii. Energifyn kommer om lørdagen til Troldefesten
4. Overståede arrangementer
a. Skt. Hans evaluering
a.i. Det gik godt
a.ii. Der manglede lidt hyl i heksen
a.iii. Mange fik prøvet MobilePay
a.iv. Vi ved ikke om højtaleranlæg kan lånes til næste år, så måske vi skal søge penge til
et selv via fonde
a.v. Facebook opslag omkring skt. Hans nåede ud til 550
a.vi. Forslag til båltaler: Claus Jensen
a.vii. Vi skal huske flaget næste år
5. Kommende arrangementer
a. Kvindernes valgretsdag, plant et træ d. 3 oktober, noget nyt?
a.i. De har kontaktet os ang. at få det i bladet igen
a.ii. Morten (borgmesteren) kommer og holder tale
a.iii. Vi sætter flag op og åbner porten
b. Vikingedage 5-6 sep.
b.i. Kager, vi styre processen og melder bredere ud hvis der er behov
b.ii. Medhjælper til arrangementet, vi koordinere og melder ud til dem som skal give en
hånd
b.iii. Vi kigger på salgspriser når indkøbspriserne er kendt
b.iv. Kommunen er gået i gang med at reklamere
b.v. Vi låner bordebænkesæt ud til vikingemarked
c. Troldefest, kort status
c.i. Hvad mangler der evt. hænder til?
c.i.1.

Flagalle
c.i.1.a. Opsætning kl. 8.30

c.i.1.b. Nedtagning kl. cirka 15
c.i.2.
Der mangler hænder til mange ting så alle må meget gerne
hjælpe og opfordre til at hjælpe
c.ii. Gitte og Dina foreslår fællessang før spisning, Bo står for kopiering
6. Multihus, kort status
a. Skal vi i borgerforeningen hjælpe med noget ud over hænder?
a.i. Individuelle personer hjælper til med hænder
a.ii. Borgerforeningen skal hjælpe med aktiviteter i huset
7. Mødeaktivitet
a. Den 27. oktober kl. 19.00 Multihuset
8. Evt.
a. Ang. forsikring hvad med lokalrådsaftale, vi undersøger
b. Kontingent skal klares så hurtigt som muligt, af dem der mangler
c. Vi tager kontakt med produktionsskolen ang. de ekstra bordebænkesæt
d. Naturvejlederen går med planer om at lave shelter i Glavendruplunden, der lyder
umiddelbart som en god ide

Huskelist
Højtaler anlæg til udendørsbrug
Skambykor til skt. Hans
Info lystavler ang. Multihus og boldklub
Find forslag til båltaler

