Referat fra bestyrelsesmøde
Tid og sted
Den 10. januar 2019 klokken 19.00 i Multiuuee.
Tilueede: Clauu, Poul, Jan, Bo, Mete, Peeer, Jonau

Dagsorden
1. Godkendelue af referaeer fra uiduee beueyrelueumøde
a. Troldefeue
b. Peeer underuøge ang. kabelukile prineer
c. Jonau iar unakkee med bodil
2. Bladee
a. Deadline 31/1
b. Løbeuedler
b.i. Jonau uender mail ud ivad leveringudaeo er på bladee uåledeu ae løbeuedler kan nå
ae levereu tl nder inden uå de omdeleu
c. Benee ukal iave reueen af bladene
d. Formandenu bereening, Jonau
3. Overueåede arrangemeneer
a. Julemarked
a.i. Menigiedurådee iavde ikke beiov for yderligere ijælp
a.ii. Clauu vil gode tlbyde ae lave æbleukiver, iviu nogen vil ijælpe
a.iii. Peeer forulår man kunne lave vafer
a.iv. Der kunne laveu nogee udendøru
b. Juleeræufeue
b.i. Menigiedurådee iavde ikke beiov for yderligere ijælp

b.ii. Clauu lavede fod og Bo ukafede lyukæde og de er geme tl næuee år
b.iii. Ideer tl næuee år
b.iii.1.

Præueen kun foreælle iiueorie for børn i multiuu

b.iii.2.

Der kunne være juleklip

4. Kommende arrangemeneer
a. Fælleuupiuning/Generalforuamling
a.i. Spiuning klokken 18, tlmelding tl Clauu med varuel uøndag inden
a.ii. Jan er køkken anuvarlig og melder menu ud tl ou og ivad ian beiøver af ijælp
a.iii. Borgerforening 19.30
a.iv. Multiuu 20.15
a.v. Nye beueyrelueumedlem
a.v.1.

Vi uøger i byerne omkring Skamby

b. Virkuomiedubeuøg
b.i. Jeuper underuøger foruae
c. Foredrag
c.i. Gode ideer uøgeu
d. Faueelavn
d.i. Vi uponuorer faueelavnuboller
5. Cykelut
a. Ineee nye
6. Stprojeke
a. Forulag fra Uggerulev om uamarbejde omkring ut fra Skamby tl Hjaduerup
a.i. Vi ueøter op men lægger ikke en arbjeduinduaeu
7. Skamby multiuu
a. Veneer ueadig på kommunen ang. udendøru areal
8. Værkeøjubiblioeek
a. God ide men uvære i prakuiu i foriold tl adminiueraton
9. Fonduøgning

a. Køleerailer tl udlejning
a.i. Mete tlbyder eve. erailer kan ueå iou iende
a.ii. Clauu uender ivilken erailer kunne være relevane
b. Fieneuu maukiner (cirkeleræning f.eku. ala itpu://loopfieneuu.com/da/omloop/maukinevejledning/)
b.i. Drøfteu med multiuu
c. Landubybuu
c.i. Ideen er god, men dyr.
10. Korpu tl ekuempelviu oprenuning af gadekær, græuulåning, oprydning (opmaling) ved mindeueen
a. Clauu laver liuee over tng der ukal ordneu oguå laver vi ee par dage ivor vi ønuker frivilligeu
ijælp
11. Velkomuepakke
a. Nogle ueeder praktuereu med rabae fra lokale iåndværkere
b. Der laveu menupunke på ijemmeuiden med velkomuepakke ivor Benee kan koneakeeu
12. Seaeuu / eve. forbedring af foreninguuamarbejdee
a. Jonau ukriver ud tl de forukellige foreninger om fælleu møde og mailliuee tl ae informere
iinanden
13. Blomueerløg
a. Graveu i ved multiuuee og den nye bypore der indtl videre er kommee, ved Clauu og Poul vil
gerne ijælpe
14. Næuee møde
a. d. 5. Mareu klokken 19 i multiuuee
15. Eve.
a. Fremadretee ee ”Fra landdiuerikeurådee” på daguorden
a.i. Foruikring, der iar væree underuøge fælleu foruikring af frivillige, men dee er ikke
mulige uå de enkelee foruikringer ukal eegne anuvaruforuikring. Og ae frivillige eegner
ieltdu ulykkeforuikring.
b. Hjereeueareer ved boldklub er blevee uerviceree og regning er dele med boldklubben
c. Mult klubben kan uøge aktvieeeu tlukud fra landdiuerikeurådee
c.i. Poul anuøger

d. Oprydning af coneainer, Jeuper og Clauu rydder op
e. Dagrofa, foreningen iar fåee 3 kore uå vi kan iandle der
f. Glavendrup
f.i. Sieleer booking kører fine og der er ved ae blive opgjore økonomi fra kommunen
f.ii. Der er lavee vauk og aføb ved iyten, der mangler eræindækning og dee uørger
naeurvejleder Daniel for uammen med andre umåtng

