Referat fra 5. august 2013
Tid og sted
Den 5. august 2013 klokken 19.00 i boldklubben.
Tilstede var: Karen, Bo, Dorte, Jesper, Gitte, Bente, Claus, Thomas, Dina, Lennie, Festudvalget og Jonas

Dagsorden
1. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt
2. Bladet
a. Der er stadig noget med farverne, der er justeret en del, men det er nok svært at gøre mere.
b. Bladet skal ud den 20 eller 21. august
c. Næste deadline 1. november
d. Har nogen noget til opslagstavlen
e. Om troldefest (Festudvalg) og trafik (Claus)
3. Kontingentindsamling
a. Der er mange der ikke har kontanter
a.i. PBS (Jonas undersøger)
a.ii. Minde om at have kontanter
b. På næste møde er der status over indsamling
4. Troldefesten
a. Der købes 40 fod container til udstyr
b. Der skal lægges penge ud til mad og diverse
c. Borgerforeningens bestyrelse står for borddækning (Western tema)
c.i. Farve tema rød / hvid / blå
c.ii. Bordpynt f.eks. blå dug, røde og hvide blomster, kaktusser
c.iii. Gitte er tovholder
d. Der kan godt bruges ekstra hænder til boderne
e. Borgerforening byder velkommen lørdag aften klokken 18.30
f. Thomas, Jesper og Bo cykler for Borgerforening
g. Vi ønsker ikke politiske partier kommer og uddeler reklamer.
5. Fordeling af opgaver (tovholdere/”projektledere”)
a. Trafik (Claus)
b. Skt. Hans (Jesper)
c. Skolen (Claus)
d. Glavendruplunden (Claus)
e. Kontingent indsamling (Bo)
f. Flagalle (Karen)
g. Hjemmeside (Jonas) / Facebook (Gitte)
h. Bladet (Bente)
6. Status og færdiggørelse af hytte

7.

8.

9.

10.

11.

a. Der mangler borde og bænke, men dem venter vi med
b. Der mangler grill (Thomas sætter Claus i kontakt med James)
c. Flagstang skulle evt. flyttes
d. Mark sten lægges så der ikke kan køres ind på græsplænen
e. Claus og Jesper står for koordinering
Fremtiden og anvendelse af skolen
a. Borgerhus
b. Ungdomsklub
c. Beredskabet kunne måske bruge det
d. Skolen er på økonomi udvalgsmøde den 21. august, Claus skriver til dem inden
Undersøgelse af mulighed for busforbindelse
a. Der er ikke rutebil tæt på så det bliver op ad bakke
b. Vi opgør tilkendegivelser fra lokalområdet og tager stilling ud fra det
Trafik
a. Der er har været møde sammen med kommunen
a.i. Der er lovet der sker noget snart det bliver dog nok ikke bump som vi gerne vil
have.
a.ii. Vi ser frem til deres løsning
Gadekær
a. Gadekær ved Ullerupvej er helt groet til, det er i princippet kommunens ansvar, men vi vil
godt rense de op
b. Der skal arrangeres en arbejdsdag hvor de kan blive renset op
c. Der skal bruges en rendegraver, traktor, vogn og kvalificeret chaufør
d. Bo er tovholder
Evt.
a. Kommende projekter på hjemmeside / facebook
b. Næste møde
b.i. 8. oktober i boldklubben kl. 19.00
c. Flagalle til troldefest
c.i. Opsætning kl. 8
c.ii. Nedtagning kl. cirka 16
d. Kontakt liste over lokale foreningers formænd i infoboks ved klubhus
e. Telt
e.i. Reservedele til teltet bestilles
e.ii. Teltet udlånes indtil videre kun til bestyrelse
f. Facebook flere gøres til administrator
g. Facebook være opmærksom på om der skrives på foreningens vegne, så der ikke gives
personlige tilkendegivelser

