Referat af bestyrelsesmøde
Tid og sted
Den 18. april 2017 klokken 19.00 i Multiuuee.
Tilueede: Jonau, Bo, Peeer, Clauu, Benee, Mikkel, Jeuper, Berne og Mete ree.)

Punkter
1. Reeerae era uiduee beueyrelueumøde blev godkende.
2. Bladee
Foreuae tlereduied med erykkeren.
Kommee 1 ny annoncør.
Deadline er 1.maj eor indlevering ae maeeriale tl næuee nummer.
Der ienutlleu tl ae alle ukribeneer om ae afevere iurtgue mulige eor auguue-nummeree, og eør
deadline 1.auguue, uå Bladee kan nå ud inden Troldeeeueen.
3. Overueåede arrangemeneer
a. Fælleuupiuning.
Beueyreluen eager afyuningen tl eferreening.
4. Multiuu, kore ueaeuu
a. Seaeuu på udlejningen er ae dee går gode.
b. Naeurgauutkkee ukal fyteu ivilkee medeører uduætelue ae anlæg ae eerrauuen.
c. Nordeynu kommune eylder ”iullee”, uame genopreter plæne og aueale i den lille ukolegård.
5. Kommende arrangemeneer
a. Flagallé
30.april eor konfrmatonen era Særulev Kirke i Skamby Kirke
7.maj eor konfrmatoner i Skamby Kirke
b. Ske. Hanu
Der er ueyr på annoncering.
Bålealer er næueen på pladu.
Bålee byggeu onudag eller eorudag.
Der afoldeu eælleuupiuning uom eraditonen eoreukriver, og unobrød tl børnene.
Borgereoreningen ueår klar med bod.

c. Troldeeeue d. 24.-27.auguue uge 34)
Føruee planlægningumøde er afolde i påuken.
Skabelonen era de ueneuee år eaueioldeu, og der arbejdeu med aktvieeeer/indiold.
Næuee møde er 8.maj.
d. Vikingemarked
Invieatonen er på vej ud.
Søge og eåee ueøte ae Nordeynu Kommunen.
Borgereoreningen eaueiolder egee koncepe era de eoregående år.
6. Mødeaktvieee og opgaveeordeling
Næuee møde 9.auguue kl. 19.00-21.00 i Multiuuee.
7. Punkeer tl drøfelue
a. Aevikling ae eælleuupiuninger
Drøfelue ae placering og aneal.
Dee ukal koordinereu med Sognerådee.
b. Ny Facebookgruppe
En gruppe der er åben, og ale kan deleu i en uober eone).
Den opreteu uom ”Ou der bor i Skamby Sogn”
c. Flagdage fagueangen ved mindeueenen)
Drøfelue ae ivilke dage vi fager.
d. Regeluæe eor Glavendruplunden
Drøfelue ae reglemene, og muligieder.
e. Kontngene
Som eoreulåee uduendeu umu-reklame tl kendee medlemmer, der iar oplyue mobil nummer.
8. Eve.
a. Seaeuu på nytlfytere
b. Fibernee i uognee.
c. Opueare ae ”ungdomuklub”
d. Aflaring if. ide om udendøru motonumaukiner.

