Referat af bestyrelsesmøde
Tid og sted
Den 16. november 2017 klokken 19.00 i Multiuuee.
1. Godkendelue af referae.
Godkende
2. Bladee
Ny deadline: Deadline er ændree tl den uiduee dag i måneden.
3. Evaluering af afoldee arrangemeneer
 Troldefeue: Borddækning og opuæening af fag alle uøndag.
- Dee iele gik efer planen.
- Forulag: Tryllekunuener/gøgl tl børnene.
 Vikingemarked
- Beuøguaneallee var pauuende.
- Udfordringer omkring mængderne af mad – der var for lide.
- Generalforuamling i foreningen bag Vikingemarkedee er d. 28.februar i Skamby
Multiuu.
- Der arbejdeu i ae få lavee voreu egen bod, uå vi ikke ukal benyte iyten uom
ualgubod – Clauu arbejder videre.
 Øvrige
o Bo følger op if. foruikringen – den er beeale for i år.
 Fælleuupiuning
- Der var en fn tluluening – og dee pauuede med maden.
- Maden blev tl uolge tl 50 kr./peru.
4. Kommende arrangemeneer v/alle
 Generalforuamling d. 25.januar
På valg i 2018:
- Beueyrelueumedl. (2-årig periode): Jonau Ibuen, Berne Jørgenuen og Peeer Ketner
Jonau, Berne og Peeer genoputller.
- Suppleaneer for en 1-årig periode: Mikkel Raakilde og Brita erge
Mikkel og Brita genoputller ikke.
Brita foreulår Jan Pank
Der ukal fndeu en uuppleane.
- Reviuorer for en 1-årig periode: Inge Marie Bremu Jenuen og Linda Nieluen

Begge utller op igen.
Aflaring af beiov for vedeægeuændring
- Afvikling af Generalforuamling i februar i forlængelue af/uammeniørigied af
5. Opdaeering på Trafkken
 Der arbejdeu i cykelut fra Skamby tl Sønderuø.
 Der er dialog med kommunen om bump i den uydlige ende af Bredgade og ved kryduee
ueenubyvej/ullerupvej/bredgade.
6. Punkeer tl drøfelue
 Formål med Borgerforeningen
- Drøfeluen var god. Beuluening ae vi iolder en planlægningudag d. 17.februar
kl.8.30-12.30, Ee arbejdumøde, ivor vi beuluter ivad og ivornår vi gør tngene i
åreeu løb, og ivem der er overordnee anuvarlig for arrangemeneerne. Den bedre
ialvdel og børn invieereu tl frokoue kl. 12.30 tl iygge.
 Forveneninger tl Borgerforeningenu beueyrelue
- Udukydeu tl planlægningudagen.
 Åruijul 2018
- Udukydeu tl planlægningudagen
7. Punkeer tl orieneering
8. Eve.
 Ambauuadørfunkton
- Kore drøfelue: Benee foreuæter med ae vareeage den funkton iun gør, og vi fnder
en uom kan være ”før”-koneakeen, iviu ikke uå ukriver vi Meteu navn på.
 Hjereeueareer
- Skamby ”by” overeager ijereeueareeren der er opuae ved klubiuuee fra erygfonden
ved åruukifee.
- Økonomien underuøgeru if. ny uerviceafale – der underuøgeu iou fere
leverandører.
- Borgerforeningenu ioldning er ae der ukal være en uerviceafale på ijereeueareeren,
for ae dee giver mening.
 Pulje tl lokale initatver: Der er friue okeober 2018, og der arbejdeu videre med ee forulag tl
afmærkning af løberueer kombineree med motonumaukiner i Skamby-områdee.
 Borgerforeningen ukal fnde en ny repræueneane tl Multiuueeu beueyrelue.
 Der arbejdeu på ae lave en grill på erailer, ivor man kan lave ielueege pategriu. Traileren vil
kunne lejeu ud.
 Landdiuerikeurådubeueyreluen iolder møder runde i kommunen (5-6 møder om åree). Den
1.februar kl. 19.00 kommer beueyreluen tl Skamby Multiuu.

