Referat
Tid og sted
Bestyrelsesmøde den 11. feb 2016 klokken 19.00, i multihuset.
Tilstede: Jonas, Claus, Bernt, Bo, Peter og Mette (ref.).

Dagsordenspunkter
1. Godkendelse af referat: Godkendt.
2. Bladet
a. Orientering: Materiale til næste nummer er modtaget.
b. Trykkeriet fremsender nyt forslag til layout af bladet.
c. Drøftelse af nye ideer, implementering
3. Afviklede arrangementer
a. Julemarked: God stemning. Tilfredsstillende deltagerantal. Oppyntning af lokalerne vil blive
bedre når hele huset står færdigt, og det vil give mulighed for udendørsboder. Dejligt med
mange frivillige hjælpere til opstilling og nedtagning.
b. Juletræsfest: Fint besøgt. Godt koncept.
c. Generalforsamling/Borgermøde: Godt besøgt.
d. Fastelavn af menighedsrådet: Fint besøgt. Positivt at det bliver en tilbagevendende
begivenhed.
4. Multihus, kort status
a. Arbejdes på oprettelse af mere permanent løsning på betalingsmulighed med mobile pay
eller swipp.
b. Nye gulve i sløjd er færdiggjort med fejelister mm.
c. Det går stille og rolig fremad.
5. Udpegning af bestyrelsesmedlem til Skamby & Omegnsborgerforenings bestyrelsespost i Skamby
Multihus.
a. Beslutning: Claus Jakobsen udpeges som repræsentant for Skamby og
Omegnsborgerforening til bestyrelsen i Skamby Multihus.
6. Kommende arrangementer
a. Vikingemarked 2016: Vikingemarkedet placeres i en selvstændig forening. Der indkaldes til
stiftende generalforsamling for foreningen til afholdelse af vikingemarkedet tirsdag d. 23.
februar, kl. 19.00 i Multihuset. Claus går med i bestyrelsen, og der er konkrete navne på

mulige bestyrelsesmedlemmer. Borgerforeningen skal være opmærksom på de praktiske
forberedelser af egen bod, herunder læ-dug.
Afvikles 1. weekend i september.
b. Troldefest 2016: Afventer placeringen.
c. Rom smagning d. 18. marts afvikles ved min. 15 tilmeldinger.
d. Indvielse af multihus: Dato er under planlægning.
e. Forslag om Amerikansk aften: Lyder som en interessant ide.
f. Skt. Hans blev drøftet.
g. Byvandring blev drøftet.
7. Mødeaktivitet
a. Næste møde i borgerforeningen er torsdag d. 21.april kl. 19.00 i Multihuset.
8. Evt.
a. Drøftelse af hjemmeside.
b. Pkt. til næste bestyrelsensmøde: Afklaring af behov for planlæg af aktiviteter 2016 i
samarbejde mellem Borgerforening, Multihus og Menighedsråd.
c. Kontigentopkrævning
c.i. Drøftelse af oprettelse af PBS ift. kontigent opkrævning.
Beslutning: Sammen med bladet uddeles seddel med notering af konto nr. og
mobile pay/swipp på borgerforeningen som forsøg i 2016.

