
Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. september 2019 

Alle var tilstede. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat.                                                                                                  

Referat og dagsorden blev godkendt. 

2. Valg af ordstyrer.                                                                                                                                      

Jens Erik blev valgt. 

3. fællesspisning. 

Lørdag d. 21. 9. kl. 9.00 til brunch, bestyrelsen har taget et ønske op om, at lave 

fællesspisning til brunch. Vi håber, mange vil støtte op om vores nye tiltag. 

4. Oktoberfest lørdag d. 26. oktober.  

Der er forsat billetter.. 

Nanna har styr på de forskellige opgaver til oktoberfesten. 

Nanna vil prøve at søge om tilskud til oktoberfesten ved kultursamråd.  

5. Hvem skal bydes velkommen – tilflytter. 

Udgifter til blomster, er blevet en stor post i regnskabet, da der heldigvis er mange tilflytter 

til vores byer. Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi kan ændre procedure, dog vil 

bestyrelsen fortsat gerne tage godt imod tilflyttere.  

Ideer.                                                                                                                                                    

Der laves en velkomstfolder, der indeholder mere end blot en velkomst seddel. 

Alle tilflytter får en velkomstfolder. Bestyrelsen håber naturligvis, at tilflyttere vil melde sig 

ind i borgerforeningen, ud fra det de modtager i velkomstfolderen. Om bestyrelsen vil gøre 

yderligere vil I blive informeret om i et senere referat.  

6. Vejprojekt i Rindsholm. 

Der er bevilliget penge til at udbedre trafikforholdene i Rindsholm, dels hvor   

Sdr. Rindvej kører ud i Gl. Århusvej og i krydset, hvor vejen går til Brunshåb. Arbejdet 

påbegyndes i løbet af efteråret. Det er ikke et projekt bestyrelsen har indflydelse på.  

7. Udvikling af byerne. 

I forhold til landdistriktsudvalgets oplæg, har bestyrelsen inviteret alle foreninger i Sdr. 

Rind, Rindsholm og Vinkel, til at diskutere oplægget. Desværre har kun to foreninger 

tilmeldt sig mødet, så projektet bliver udsat.   

8.  Forsamlingshuset. 

Der er blevet indkøbt diverse ting til at supplere med i køkkenet.                                                                                           

Forsamlingshusudvalget skal i den nærmeste fremtid, udarbejde et forslag til en ny 

kontrakt i forhold til kommunen, om vedligeholdes af forsamlingshuset. 

Ang. renovering af forsamlingshuset. 

Der arbejdes fortsat med at skaffe penge og gode tilbud og sponsorater til at få skiftet 

loftet.  

Forureningen. 

Hele p. pladsen skal undersøges for forureningen, det er regionen, der står for opgaven og 

de starter i uge 38. 

 



 

Ansøgning til redskaber.                                                                                                             

Anette vil søge om støtte til en gasbrænder og en trillebør. 

9. Nyt fra legepladsudvalget og Drivhusudvalget. 

Legeplads. 

Legepladsudvalget har godt gang i arbejdet, de har arrangeret en dag på legepladsen d. 14. 

9. fra 10 til 12. udvalget har oprettet en gruppe på faceebook, Legepladsen i Sdr. Rind.  

Rutchebanen vil i løbet af efteråret blive taget ned og repareret. 

Drivhus. 

Der er blevet så fin i Drivhuset. Stor tak til Tanja Lihn og Karin Poulsen for deres arbejde 

med at male i Drivhuset. Også stor tak til Tove, Erik,  Vibeke og Flemming  for rengøring af 

Drivhuset, nu fremstår drivhuset så ren og pæn. Juniorklubben gør rent på toilettet.  

10. Beboerbladet. 

Nanna har indsendt diverse indlæg til beboerbladet. 

11. evt. 

Der trænges til at få ny julebelysning til træet ved forsamlingshuset, Tommy kigger på den 

der er, om kæden er ok eller der skal investeres i en ny. Punkt til næste møde. 

Videogruppen. 

Der er blevet lavet en masse film og taget mange billeder. Gruppen arbejder godt og 

ihærdig. De skal bruge vinteren på at klippe og redigere. Gruppen håber, der kan 

fremlægges lidt af filmen til generalforsamlingen. Godt arbejde til gruppen. 

 

Kort møde. 

d. 16. oktober kl. 19 til 20 holdes et kort møde i forsamlingshuset, til de sidste aftaler til 

oktoberfesten. Husk varmt tøj (smiley). 

 

Næste bestyrelsesmøde. 

Tirsdag d. 12. november kl. 19.30 hos Nanna. 

 

Referent 

Jette Sodborg 

 

 

 

 

 

 


