Referat fra bestyrelsesmøde
Tid og sted
Den 21. april 2016 klokken 19.00 i Multihuset.
Tilstede: Bente, Claus, Mikkel, Jesper J.J., Bo, Mette, Peter og Jonas
Afbud: Bernt

Dagsorden
1. Godkendelse af referat: Godkendt.
2. Bladet
a. Deadline er lige om nu, så der er - forhåbentlig - gang i artikelskrivningen
b. Ny annonce ift. udlejning i sognet.
c. Sponsorpleje
d. Kontingentopkrævnings påmindelse.
e. Skt. Hans annonce
f. Bidrag fra Borgerforeningen (ansv. Mette)
g. Under multihuset skal der en annonce omkring indvielsen
3. Afviklede arrangementer
a. Romsmagning: Velafviklet arrangement, med en hyggelig stemning. Drøftelse af behovet for
betaling før afvikling af arrangement.
b. Fællesmøde med Menighedsrådet og Multihusets bestyrelse: Forventningsafstemning
mellem hvem der er ansvarlig for hvilke arrangementer.
c. Informationsmøde om app’en ”minlandsby”: Kort orientering og drøftelse. Afventer
afklaringen i landdistriktsrådet.
4. Multihus, kort status
a. Det går slag i slag. Udviklingen kan følges på facebook.
b. Multihuset har generalforsamling onsdag d. 27.april .
c. Der er bevilliget penge til terrasse og lydanlæg.
5. Kommende arrangementer
a. Vikingemarked
i. Orientering om den foreløbige planlægning
ii. Vikingetøjet er overdraget fra kommune til forening.

b.
c.

d.

e.

f.

iii. Kageproduktion: Drøftelse af fordele og ulemper ved at have frivillige til at bage kage
kontra købe den. Beslutning: Det undersøges hvad prisen for kage er hos udvalgte
leverandører, og derefter træffes beslutning.
iv. Fremstilling af sejl: Drøftelse af muligheder.
v. Fremføring af strøm: Drøftelse af borgerforeningens engagement
Troldefest
Flagallé:
i. Oprensning af flaghuller: Alle tager den rute de "plejer".
ii. Der er bestilt en nye flag.
Indvielse af multihus: Fredag d. 1.juli afholdes officiel indvielse, men der afholdes indvielsesfest
d. 27.maj med fællesspisning og musik. Beslutning - Borgerforeningen ønsker at Multihuset og
Menighedsrådet afklarer programmet for indvielsen. Borgerforeningen glæder sig til at bidrage
med hjælp, når man ved hvad der er behov for. Borgerforeningen opfordrer til, at Multihuset
udarbejder en ønskeseddel, således dem der ønsker at markerer indvielsen har mulighed for at
give noget konkret.
Skt. Hans
i. Båltaler endnu ikke fundet.
ii. Planlægning af opgaver
Vin-glas-smagning torsdag d. 9.juni: Forventningen er et stort fremmøde.

6. Mødeaktivitet
a. Næste bestyrelsesmøde d. 11. august kl. 19-21 i Multihuset.
7. Evt.
a.
b.
c.
d.

Forsøg med ny kontingentopkrævning: 60 har tilmeldt sig - og mobilepay har været aktiv.
Telegrammer til konfirmationen er på plads.
Lokalpedeller: Mindesmærke ansøgning.
Cykelsti fra Skamby til Søndersø - henvendelse fra borger om Borgerforeningens
engagement. Borgerforeningen fremsender skrivelse til kommunen.
e. Trafikmåling på Brøndstrupvej ift. belastning og mulige bump.

