Referat fra bestyrelsesmøde
Tid og sted
Den 26.januar 2017 klokken 19.00 i Multihuset.
Tilstede: Bente, Britta, Claus, Mikkel, Bo, Peter og Jonas

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Jonas fortsætter som formand
b. Claus fortsætter som næstformand
c. Bo fortsætter som kasser
d. Mette fortsætter som sekretær
2. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling
a. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde er godkendt
b. Referatet fra generalforsamling er godkendt
3. Bladet
a. Claus skriver om cykelsti og generelt fra borgerforening
b. Jonas skriver omkring generalforsamling
c. Bente har udspecificeret omkring frist for indbetaling af kontingent i vores annonce
d. Camping-udlejning.dk vil gerne have annonce i bladet, Bente er i kontakt med ham
e. Der er også en vinduespudser der har vist interesse for en annonce i bladet, Bente følger op
f. Børnehaven skriver forsat i bladet og det er vi glade for
4. Overståede arrangementer
a. Julemarked
a.i. Det var godt besøgt og mange stande
a.ii. Nogen stande ville gerne have haft lidt mere plads
a.iii. Hjemmelavede æbleskiver er foreslået, men er ret arbejdstungt
b. Juletræsfest

b.i. Var godt besøgt og alle var glade og tilfredse
b.ii. Det kunne være fint med juletræsfod der kan genbruges til de store træer og gerne
med hjul. Jesper kigger på det.
c. Generalforsamling og borgermøde
c.i. Ikke helt så mange fremmødte som man kunne have tænkt sig men stadig pænt
besøgt.
c.i.1.

Vi kan have annonce i bladet samt evt. omdele seddel

c.ii. Kan man lave et trækplaster?
c.ii.1.

Folk skal komme af den rigtige grund så det er en svær balance

5. Multihus, kort status
a. Har vi lige fået på borgermøde
b. Terrassen, skal lægges inden d. 20. april Bo og Claus snakker med Bernt og Robin om det
6. Kommende arrangementer
a. Hvad kender vi af arrangementer i 2017?
b. Fastelavn (hvilket behov for hjælp er der?)
b.i. Jonas skriver til Bodil om de har behov for hjælp
c. Pyntning af Cupcakes (behov for støtte?)
c.i. Det regner vi med at multihus melder ud hvis de har behov for hjælp
d. Fællesspisning (hvad skal der bruges hjælp til)
d.i. Claus tager kontakt til Dina omring hvad de har behov for hjælpe til
e. Opsætning af flagálle til konfirmation (dato + reserver dagen)
e.i. Det er den d. 7. Maj
e.ii. Der er 7 konfirmander, Jonas laver telegrammer, Bente sender navne
e.iii. Oprensning af flaghuller, Bo deler ruter ud
e.iv. Nye huller omkring Bredgade 81 og 99, Claus og Mikkel tager sig af det
e.v. Morgen 07.30
e.v.1.
Bo, Peter, Mikkel, Britta, Claus. Jonas kører efter morgenbrød,
der nydes i multihus efterfølgende
e.vi. Eftermiddag ved 16.30
e.vi.1.
Bo, Jonas, Jesper, Mikkel, Peter (Britta i reserve)
f. Skt. Hans (udpeg ansvarlig)
f.i. Peter snakker med børnehave om heks
f.ii. Brænde
f.ii.1.
Bo snakker med Niels og Gert
f.ii.2.
Peter hører genbo
f.ii.3.
Kunne måske placeres på det nye jord ved Glavendruplunden
eller på plads overfor multihus
f.iii. Claus Jensen er årets båltaler, Claus følger op

g. Vikingemarked (deltagere i arbejdsgruppen)
g.i. Der snart møde og 1. marts er der generalforsamling
g.ii. Det kan være vi også skal betale lidt stand leje for vores stand men det må
diskuteres.
g.iii. Der skal undersøges om det kan findes en mjød leverandør, Claus undersøger
h. Troldefest (tovholder for borgerforeningens opgave)
h.i. Bernt og Jesper er tovholder
h.ii. Vi kan lægge hovedet i blød om lørdags aktiviteter
h.ii.1.
Claus vil gerne hjælpe til med at få flere kræmmer hvis vi kan
gøre det i god tid
7. Cykelsti mellem Skamby og Søndersø
a. Kommunen har bekræftet at de har modtaget vores forslag om cykelsti i oktober/november
b. Vi arbejder videre med at påvirke kommunen
8. Pulje til lokale initiativer
a. Jonas laver en ansøgning på vegne af borgerforeningen
9. Mødeaktivitet i 2017
a. D. 18. april kl. 19.00 i Multihuset
10. Drøftelse af mødestruktur
a. Mette har forslået punktet men er ikke tilstede, så skydes til næste møde
11. Evt.

