Referat fra 27. august 2014
Tid og sted
Den 27. august 2014 klokken 19.00, i Boldklubben.
Tilstede var Bente, Claus, Karen, Bo, Jesper B., Jesper J., Bernt og Jonas

Referat
1. Godkendelse af referat
a. Referatet er godkendt med bemærkning om at det hedder Skamboer
2. Bladet
a. Børnehave: Fast bidragyder til bladet?
a.i. Vi snakker med dem om det til næste år
b. Trykning af bladet stopper måske ved udgangen af året
b.i. Vi finder anden løsning
c. Troldefesten
c.i. Billeder sendes til redaktøren
c.ii. Vi skriver omkring emnet
d. Genindvielsen af Glavendrup
d.i. Billeder sendes til redaktøren
d.ii. Vi skriver om emnet
e. Deadline er 1. november
3. Kontingent indsamling
a. Færre og færre har penge så vi skal undersøge muligheden for PBS eller mobilepay
4. Trafik, kort status
a. Planen med bump mv. er godkendt i teknik og miljø og afventer godkendelse af
kommunalbestyrelse

b. Vi er opmærksomme på hvor bump placeres, hvis vi får indflydelse.
5. Glavendruplunden genindvielse
a. Pølser m. brød og kartoffelsalat
a.i. Pølse med brød 25,a.ii. Pølse med kartoffelsalat 30,b. Vi tager 3x9m teltet og kigger på vejret
b.i. Sættes op fredag d. 19. sep klokken 16.00
c. Kager
c.i. I Brugsen kan vi få til 40 personer for 300,c.i.1.

6 stk. drømmekage bestilles

c.i.2.

Vi tjekker op på engangsservice

d. Kaffe
d.i. Laves i klubhuset, vi mødes kl. 8.00 og spiser morgenmad klokken cirka 9
d.ii. Vi låner kaffe maskine
e. Øl og vand – indkøbes til salg
6. Troldefest, kort evaluering
a. Generelt rigtig positiv tilbagemelding, nogle få forslag er givet videre til gruppen bag
troldefesten
7. Multihus
a. Fælles holdning til eksempelvis gl. hovedbygning?
a.i. Vi anbefaler at hovedbygningen bliver solgt og istandsat
8. Forslag til kommende aktiviteter
a. Byvandringer med Carl Martin og Arne?
a.i. De ved en masse om byen, så vi syntes det er en god ide
a.ii. Det kunne være i april eller marts 2015
b. Møde med Politiet: Rådgivning om indbrud og nabohjælp (FS 29/7)
b.i. Vi undersøger og det kunne være fint at holde i januar eller februar 2015

9. Øl smagning
a. Ham vi ønskede kan ikke men er ved at undersøge med en anden i stedet og vi har svar
snarest
b. Gin/tonic smagning er også en nye mulighed vi kunne holde en gang i fremtiden
10. Procesbeskrivelser, hvem gør hvad og hvornår?
a. Bente har lavet oplæg og vi skal alle indsende rettelser til hende
b. Vi prøver om vi kan gøre det elektronisk tilgængeligt
11. Mødeaktivitet
a. November d. 6 i boldklubben hvis muligt
12. Evt.
a. Fælles holdninger generelt?
a.i. Hvis der er noget der kan være kontroversielt der skal udtales omkring vender vi
det lige på mail inden vi udtaler os
b. Mødereferater – hvor bliver de af. Samles af hensyn til historien.
b.i. Referater ligger på nettet.
b.ii. Historiske protokoller er indleveret til lokalhistorisk
b.iii. Jonas spørger Linda om hun har elektroniske referater
c. Facebook
c.i. Sandie gøres til administrator
c.ii. Vi skriver fremadrettet under hvem der skriver indlægget
d. Gadekær
d.i. Vi har modtaget et bord/bænkesæt fra landdistriktsråddet for at oprense gadekær,
bordet opsætter vi ved gadekæret

