Referat fra 27. okt 2015
Tid og sted
Den 27. okt 2015 klokken 19.00, i multihuset.
Til stede var Gitte, Sandie, Bernt, Jesper J, Jesper B, Bo, Dina, Bente, Claus og Jonas

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt
2. Bladet
a. Claus skriver om vikingemarked og nyt fra borgerforeningen
b. Bernt skriver om Multihus
c. Bente har masser af billeder men siger til hvis der er noget hun mangler
3. Forslaget om nyt skoledistrikt
a. Ud fra fordele og ulemper i forslaget ser vi helst Skamby sogn forbliver en samlet enhed også
hvad angår skoledistrikt.
b. Jonas formulere et svar der sendes rundt til godkendelse inden det sendes tilbage
4. "Underværker - bygningsarvens ildsjæle" fra Realdania
a. Vi søger ikke midler i denne omgang da vi heller vil bruge ressourcerne på de nærværende
opgaver i multihuset
5. Undersøgelse af interessen for fiberbredbånd, status
a. Der mangler 4-5 stykker i området for at få det til at lykkedes, Bernt arbejder på sagen
6. Overståede arrangementer
a. Troldefest evaluering
a.i. God fest lørdag aften
a.ii. Økonomien er endnu ikke opgjort endeligt, der mangler stadig de sidste
sponsorpenge

a.iii. Modtagelsen af musikken var blandet
a.iii.1.

Forslag kunne være musiker til maden og DJ senere

a.iv. Banko var godt besøgt, og godt initiativ
a.v. Bob turnering var super godt besøgt men det blev sent
a.vi. Lørdag i løbet af dagen var det mest besøgt af børn og ikke mange voksne
a.vi.1.

Det var godt at aktiviteterne var samlet på en plads

a.vii. Dejlig mad lørdag aften
a.viii. Cykelløb dejligt som altid og mange der kigger på
a.ix. Sildebord var godt besøgt som altid
a.x. Auktion efter sildebord var desværre lidt tamt, men kunne måske have noget at
gøre med dårlig lyd
a.x.1.
Jonas undersøger hvad lyd udstyr koster, så kan vi evt. Søge
penge til det
b. Vikingemarked evaluering
b.i. Det gik generelt set super godt
b.ii. Kommunen har ikke taget endeligt stilling til hvordan de forholder sig til næste år
b.iii. Kage skulle der bruges meget af og måske endnu mere næste år
b.iii.1.

Vi er dybt taknemlig for hjælpen omkring akut kagebagning

b.iv. Der har været lidt snak omkring el og vand skal trækkes videre op til hytten, Claus
følger op
b.v. Mulighed for entre eller parkeringsbetaling
b.vi. Den store hæk ud mod toilet kunne gøres mindre
c. Kvindernes valgret evaluering
c.i. Det var et fint lille arrangement
7. Multihus, kort status
a. Pt. Skal vi blot hjælpe med det vi kan når Bernt melder ud at der er brug for en hånd
8. Kommende arrangementer
a. Julemarked

a.i. Vi skal sørger for kaffe, the, termo krus, sodavan og øl, Jonas kigger på det.
a.ii. Fredag d. 20 nov. skal der stilles op og bruges en 8 hjælper
a.ii.1.

Bernt, Dina, Bo, Jesper J, Claus, vi møde ved 16-tiden

a.iii. Lørdag skal der bruges cirka 12 hjælpe, heraf 4 fra os
a.iv. Menighedsråd laver løbeseddel, Jonas tager fat i Jørgen ang. denne
b. Indvielse af multihus
b.i. Foreningen for multihuset planlægger og koordinere med menighedsrådet og
melder ud til os
9. Mødeaktivitet
a. Generalforsamling d. 19 januar 2016 kl. 19.00 med efter efterfølgende bestyrelsesmøde, det
foregår i multihuset.
10. Evt.
a. Kontingent status
a.i. Der mangler lidt inden det er opgjort
b. Folder om Skamby
b.i. Bentes udkast er godkendt efter få rettelser der var efter sidste møde
c. Generalforsamling
c.i. Gitte Jensen ønsker at udtræde udenfor valg
c.ii. Sandie ønsker ikke at genopstille
c.iii. Dina ønsker ikke at genopstille
c.iv. Bernt genopstiller
c.v. Jonas genopstiller
c.vi. Jesper B stiller op som suppleant igen
c.vii. Mikkel er uvis, Claus spørger
c.viii. Så der skal som minimum findes 3 nye bestyrelses medlemmer
d. Kontingent
d.i. Ideer til smartere løsning, Jonas undersøger

