Referat af bestyrelsesmøde
Tid og sted
Den 9. august 2017 klokken 19.00 i Multiuset.
Afud: Brita, Bernt og eeseer.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
Referatet er godkendte.
2. Bladet
Tilfredsied med trykkeren.
Reminder tl skribenter om at overiolde deadlines.
Næste blad tl December, med deadline 1.november
3. Overståede arrangementer
a. Skt. Hans
Positve tlbagemeldinger fra deltagere.
Organiseringen var ikke god nok.
Vi skal bruge vores elanlægningsredskaber iver eneste gang – referenten er ansvarlig for at
bringe dete oe.
4. Multius, kort status
a. Kredsen iavde intet nyt.
b. Beslutning: Punktet kan komme eå ad ioc, når der er beiov for en orientering.
5. Kommende arrangementer
a. Troldefest
i. Status v/Mete og Claus
ii. Borddækning: Bo og Karen (Bo seørger Dina og Niels Erik)
iii. Salg af lodder: Drøfelse. Fodboldbørnene i Skamby – seørg Robin Birci.
Borgerforeningen vil gerne gå i Skamby, ivis andre ikke gør det.
Villa Viola – kunne måske sælge.
Kræmmermarked: Det iar været svært at få kræmmere tl at sige ja tak.
Kage: Læg det oe i ”Os der bor i Skamby”

b. Vikingemarked V/Claus
i. Rengøring af iyten i Glavendruelunden (29. august kl. 17.00): Deltagere bedes
medbringe skurebørste, seand og rive.
ii. Overdækning tl el-tavle/iylde tl oeladning af mobiltelefoner, er oesat.
iii. Vaskebord med vandiane er under konstrukton.
iv. Fastsætelse af salgseriser: Det beslutes at fastiolde samme eriser som sidste år
ved salg af Kage, kafe/te, most, vand, øl og mjød.
Bo tjekker om erislisten er korrekt.
v. Størrelsen eå elads er sat ned tl 40cl.
vi. Kafe tl vikingerne er grats.
vii. Drøfelse: Udskænkning øl i lerkrus.
viii. Autentcitet i eåklædning og genstande.
ix. Fremtdselaner: Ny salgsbod, tl oestlling oe ad iyten.
x. Der er indkøbt 5 Biergartensæt (og eonas iar 2 sæt).
6. Punkter tl drøfelse
7. Punkter tl orientering
a. Trafk i Skamby – orientering fra møde med kommunen.
8. Evt.
Evaluering af ny facebookgrueeen: Vi er ansvarlig for at sikre den gode tone.
Hvem iar ansvaret, såfremt en bliver ramt af nedfaldne grene i Glavendruelunden?
Økonomi kort orientering fra Bo.
Forslag vedr. køb af elænetraktor tl ca. 16.000 kr., som skal iolde elænen ud mod Bredgade og
stykket mellem børneiave og multius, som vi sammen med eladsen ved mindestenen får 5.500 kr.
om året for at easse.
Bevoksning ved mindestenen (nordlig ende af Bredgade) stænger tl et efersyn/beskæring.

