Referat fra 29. april 2013
Tid og sted
Den 29. april 2013 klokken 19.00
Tilstede: Karen, Thomas, Bo, Gitte, Bente, Claus, Marianne, Lennie, Dina og Jonas

Referat fra dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Godkendt uden bemærkninger
2. Bladet, status, deadline, mm.
a. Ny annonce Skorstensfejer
b. En mistet annonce Melby VVS
c. Der afventes svare fra en frisør
d. Deadline 1. maj
e. Claus og Bo skriver noget omkring flagalle
e.i. At vi flager for konfirmation i Skamby kirke
f. Claus overtager at læse det igennem inden tryk, det spare en arbejdsgang
3. Opsamling på aktiviteter
a. Åben kommune
a.i. Glavendruplunden, var godt besøgt.
a.ii. Kaffe og kage, vi skal ved fremtidige arrangementer afklare med turistforeningen,
for vi havde for meget.
a.iii. Dem der har deltaget i Skamby og omegn har haft godt besøge og var tilfredse med
arrangementet.
a.iv. Kommunes markedsførings materiale kunne godt have været i bedre tid og i
folderen burde hver annoncør kunne skrive lidt om hvad de havde arrangeret.
b. Flagalle/flaghuller

b.i. Der er mange huller, men der er nogle få steder der godt kunne være et.
b.i.1.

For enden af Bredgade på vest siden

b.i.2.

Brøndstrupvej overfor 70, efter Lindegård

b.i.3.

Ved børnehaven

b.i.4.

Der er en del rør der skal rettes op

b.ii. Konfirmation
b.ii.1.

Der blev sat flagalle på dagen for konfirmation i Skamby kirke

b.ii.2.
Hvis der skal flages på andre dage er medlemmer at
borgerforeningen velkommen til at låne stænger og flag.
b.iii. Der er taget billeder at stængerne for at hjælpe med at finde hullerne
4. Kommende arrangementer, hvad og hvornår?
a. Julemarked
a.i. Menighedsråddet har foreslået et julemarked i Skamby, ved kirken i slutningen af
november
a.ii. Borgerforeningen vil gerne bakke op omkring arrangementet
a.ii.1.

Vi kan bidrage med f.eks. telt f.eks. 30 eller 60m2

a.ii.2.

Skal til det koste noget for udstiller?

a.ii.3.

Kunne udstiller selv sørger for egen stand?

b. Sankt Hans
b.i. Søndag d. 23 juni
b.ii. Vi har fået lovning på brænde så der er rigeligt i alt.
b.ii.1.

Lave bål d. 23 om formiddagen

b.iii. Halmballe til midten af bålet.
b.iv. Vi snakker med børnehaven omkring heks til bålet.
b.v. Vi laver snobrødsdej.
b.vi. Grill i bålhytten inden, grillen er klar 18.30, medtag selv mad, drikkelse og kage
sælger vi.
b.vi.1.

Vi sætter telt og grill osv. op klokken 17.00

b.vii. Kage laves
b.viii. Kaffe og te medbringes til salg
b.ix. Karen sørger for snobrøndspinde fra Tina
b.x. Claus sørger for generator, højtaler, grill og kul
b.xi. Båltale af Max Jensen fra Ase troende
b.xii. Bålet tændes 20.30
b.xiii. Vi skal finde båltaler til 2014
b.xiv. Jonas opdatere plakat til blad og avis, printer et par A3
b.xv. Claus informere turist bureau
b.xvi. Bo undersøger med nordfyns radio
c. Troldefest (Event udvalg)
c.i. Troldefest bliver holdt d. 23-25. august
c.ii. Fredag, bob turnering, disko for børn
c.iii. Lørdag, forskellige arrangementer og fest om aftenen
c.iii.1.

Kom gerne med forslag til musik

c.iii.2.

Ideer til sponsorgaver til tombola og amerikansk lotteri

c.iv. Søndag, cykelløb
d. Øl smagning i november (Event udvalg)
d.i. Er under planlægning
5. Kontingent indsamling
a. Bo har lavet lister med ruter
b. Vi tager de sædvanlige ruter og Thomas tager Thorup
c. Vi skal i forbindelse med indsamling spørger om de ville benytte bus fra Skamby (d = dagligt,
u = ugentligt, m = månedligt)
d. Sedler kopieres og girokort klargøres
e. Der kan hentes medlemskort, giro og info sedler fra d. 8. maj
6. Lokalråd, status, første møde?

a. Hvem skal sidde i lokalråd og hvor stort område vil vi dække?
a.i. Boldklubben
a.i.1.

Vi følger op

a.ii. Cykelklubben
a.ii.1.

Vi følger op

a.iii. Vandværket
a.iii.1.

Vil gerne

a.iv. Antenneforeningen
a.iv.1.

Vil gerne være med

a.v. Uggerslev gymnastik forening
a.v.1.
Vil gerne være med, men følger op om det er Skamby eller
Uggerslev
a.vi. Menighedsrådet
a.vi.1.

Vil gerne være med

a.vii. Event udvalget
a.vii.1.

Vil gerne til info møde

a.viii. Borger repræsentant, kunne være Bernt
a.viii.1.

Vil gerne med

a.ix. Erhvervs repræsentant, kunne være Tina
a.ix.1.

Vi snakker med Robin fra Skamby også

a.x. Evt. andre
a.x.1.

Bo fra Skamby portal vil være med

b. Vi finder en dato for info mødet også booker vi lokalet
7. Glavendruphytten, sidste småting?
a. Claus og Jesper klarer bordplade.
b. Claus snakker med Peter omkring at murer fundament og skolen Marianne kender laver jern
delene

c. Vi arbejder på at spærre alternativ indkørsel til lunden
8. Mødeaktivitet
a. Mandag d. 5 aug. Kl. 19.00 hos Boldklubben
9. Hjemmeside, hvad skal der på og hvem gør hvad?
a. Link til Danmark set fra luften og Nordfyns tema
b. Kom gerne med ideer
10. Trafiksikkerhedsplan for Nordfyns kommune, noget nyt?
a. Planen har været i hørring og kommunen har lovet at kontakte os i starten af Maj
11. Evt.
a. Skolen
a.i. Kommunen bruger sin forkøbsret
a.ii. Jan Pedersen er måske interesseret
a.iii. Claus, snakker med kommunen om de har nogen planer for bygningerne
a.iv. Vi kommer kan komme med ideer til kommunen, f.eks. snakke omkring dette på
lokalrådsmøde
b. Fibernet
b.i. Vi kigger på muligheder sammen med Bo Larsen for fiber til Skamby portal
c. Vi laver ansvarsliste og sender ud så diverse skal melde ind hvad de vil have ansvar for.

