Referat fra d 24. oktober 2012
Tid og sted
Den 24. oktober 2012 klokken 19.00, hos Dorte
Tilstede var Dina, Karen, Bo, Gitte, Dorte, Bente, Claus, Gert, Lennie og Jonas

Referat
1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 16. august 2012
a. Referatet blev godkendt
2. Glavendrup-projektet – Færdiggørelse
a. Grill og resten af bordene, der stilles forslag om at grill ikke mures og at borde bænke ikke
fast monteres da det fastlåser indretningen meget.
i. Det besluttes at vi som planlagt murer grill
ii. Vi sætter flere borde og bænke op lørdag den 17. november der hentes materialer
inden.
b. Granit sten er klar og skal lægges ud når borde bænke og grill er klar
c. Brædder til at skærme for vinden kan vi hente som en del at vores tilbud og ordner vi også
d. 17. november.
d. Der vurderes om der skal skrives noget mere information.
e. Der snakkes med kommunen omkring forsikring
f. Ministeriet har modtaget ansøgning om udbetaling af LAG midler, der kan gå noget tid med
udbetaling
3. Kontingent – opsamling
a. Det er indsamlet færdig
b. Beløb og medlemstal gennemgås til næste møde eller på general forsamlingen
c. Medlemskab konkurrence gave købes hos Hjørnegården
4. Kommende arrangementer
a. Virksomhedsbesøg på vandværket
i. Det vil vi gerne, det planlægges til starten af december
ii. Vi foreslår gløgg og æbleskiver efter besøget enten i klubhuset eller konfirmand
stuen
b. Julestue i Glavendrup må vente til 2013 så det kan forberedes i god tid.
c. Et arrangement til sommer kunne være en cykeltur med madkurv
d. Et virksomheden på hjørnegården var også en mulighed, Karen undersøger
5. Bladet

6.

7.

8.

9.
10.

a. Torben med som sponsor på bladet
b. Der bliver lavet nogle prøvetryk af bladet så vi kan godkende farvemætning
c. Der skal kun trykkes 390 stk. fremover
d. Der laves en lille julekonkurrence i bladet
e. Vi skal finde nogle ting til opslagstavlen
f. Deadline 1. november
g. Filmprojekt annonce
Generalforsamling
a. På valg:
i. Claus, Bo, Gert, Jakob, Lennie
1. Gert stopper
ii. 2 suppleanter: Jesper og Gitte
b. Dato d. 24. januar 2013 kl. 19.00 i konfirmand stuen
c. Vi booker konfirmand stuen
d. Der laves et opslag til bladet og avis
e. Der sørges for en dirigent
Filmprojektet - Hvad skal vi? Hvad vil vi? Møde /kursus tirsdag den 30. oktober
a. 3 tager til kursus
b. Skamby sangen skal med i filmen
Hjemmesiden
a. Generalforsamlings opslag kommer på siden
b. Skamby sangen
c. Link til Danmark set fra luften
Næste møde
a. Den 24-01-2013 lige efter generalforsamlingen i konfirmandstuen
Evt.
a. Flagstang
i. Flagstangen ved mindestenen har det ikke så godt
ii. Vi skal have undersøgt hvor høj den skal være og pris på en ny
b. Troldefesten
i. Der er ønske om at borgerforeningen involverer sig mere i arrangementet
ii. Vi venter med at træffe beslutning omkring dette til efter generalforsamlingen

