Referat til 30. jan 2014
Tid og sted
Den 30. januar 2014 klokken 21.00, i Boldklubben.
Tilstede var:
Jesper B., Sandie, Jesper J., Gitte, Bo, Karen, Bernt, Claus, Bente, Dina og Jonas

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand – Jonas
b. Næstformand – Claus
c. Kasser – Bo
d. Sekretær – Gitte
2. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt
3. Generalforsamling – opsamling
a. Det var dejligt der var gæsten og alle poster blev besat
4. Kommende arrangementer, hvad og hvornår?
a. Festudvalget afskaffes, da flere har meldt fra, men vi skal arbejder på at skaffe hænder til at
hjælpe og registrere dem så vi kan henvende os til dem.
a.i. Vi spørger i forbindelse med kontingent indsamling
a.ii. Vi skriver et indlæg omkring flere hænder i bladet
b. Evt. noget øl smagning vi prøver at hører et par stykker.
b.i. Evt. i marts
b.ii. Løbeseddel kan omdeles samme med bladet

c. I forbindelse med Sankt hans vil menighedsrådet gerne holde en gudstjeneste og det må de
gerne spisning starter dog klokken 18.00
5. Bladet, status, deadline, mm.
a. Eventudvalget fjernes
b. Blad kontakt ændres til Jonas
c. Vi skriver til bladet ang. Frivillige hænder
d. Vi skriver ang. Trafik
e. Vi skriver ang. Bestyrelse
f. Vi skriver ang. Nordfyns tema
g. Vi skriver om multihuset
h. Bente og Bo har styr på annoncørerne
6. Velkomst af tilflyttere
a. Vi får data omkring tilflytter
b. Vi laver velkomst pakke med 1 stk. Skamby bladet, 2 stk. fribillet til Troldefesten, evt.
informationsark fra diverse foreninger og evt. en lille blomst eller lidt chokolade
c. Bo er tovholder på uddelingen
d. Vi laver ark med kontakt data på diverse
7. Trafik forbedringer, evaluering
a. Der er ting der skal rettes op på og kommunen er opmærksomme på det hele ikke er helt i
orden.
b. Vi har løbende dialog med dem omkring tingene.
c. Vi arbejde videre med trafik forbedringer omkring Brøndstrupvej og Slevstrupvej
8. Mødeaktivitet
a. Næste møde torsdag d. 2. april kl. 19 i blod klubben
9. Telefonliste
a. Den er opdateret
10. Evt.
a. Vi sørger for telegrammer til Konfirmation

b. Fordeling af opgaver (tovholdere/”projektledere”)
b.i. Trafik (Claus)
b.ii. Skt. Hans (Jesper)
b.iii. Skolen (Bernt med Sandie og Gitte)
b.iv. Glavendruplunden (Claus)
b.v. Kontingent indsamling (Bo)
b.vi. Flagalle (Karen)
b.vii. Hjemmeside (Jonas) / Facebook (Gitte)
b.viii. Bladet (Bente)
b.ix. Troldefesten (Bernt med Jesper og Jesper Evt. Birgitte hvis hun vil hjælpe)
b.x. Velkomstpakker (Bo)
c. Vi undersøger med kryds til borgerforeningens telt, måske der var nogle ekstra blandt
teltene fra troldefesten.

