
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. februar 2019 

Tilstede: Jens Erik, Nanna, Pernille, Anette, Torben og Jette. Fraværende: Tommy. 

Konstituering af bestyrelsen. 

Formand: Anette Nygård 

Næstformand: Nanna Bech 

sekretær: Jette Sodborg 

medlemmer: Pernille Rohde Thomassen , Torben Petersen og Tommy Karlsen. 

Kassere: Heidi V. Kirkeby 

1. Referat og dagsorden blev godkendt. 

2. Velkommen og præsentation. 

3. Ansvarsgrupper. 

Punktet udsættes til næste møde, pga. dens omfang. 

4. Udlejning og rengøring i forsamlingshuset. 

Tusind tak til Anny og Jørgen for deres store arbejde med at passe godt på forsamlingshuset. Også 

velkommen til Anita, der har sagt ja til rengøring, Joan, der har sagt ja til udlejningen og Per og 

Peter, der bliver de nye pedeller. 

5. Rydning ved Drivhus til uge 11 og foran forsamlingshuset til uge 13. 

Nanna søger efter arbejdskraft via facebook. Jens Erik mødes med arbejdsstyrken fredag d. 8.3.  

Arbejdet ved forsamlingshuset bliver d. 23.3. Der er udfordring omkring en regnvandsfaskine, der 

skal graves ned ved forsamlingshuset.  Der er aftalt lidt arbejdskraft til at rydde stykket foran 

forsamlingshuset. 

6. Fordele ved medlemskab. 

Bestyrelsen er blevet spurgt, hvad fordelen er ved at være medlem af borgerforeningen. Dels kan 

medlemmer leje forsamlingshuset til en billigere pris og bestyrelsen har besluttet, at der fremover 

bliver lagt 25% oven i prisen for ikke medlemmer til de forskellige arrangementer.  

7. Beboerblad. 

Nanna fortsætter arbejdet med hjemmesiden, facebook og beboerblad. 

8. Ansøgninger. 

Anette og Erland har også i år søgt om penge i byfornyelsespuljen.  Hvis borgerforeningen endnu 

engang er heldige med at få en pose penge, så vil I høre om, hvad pengene skal bruges til. 

9. Dronefilm. 

Der skal laves en film, som skal vise Sdr. Rind og Rindsholm. Filmene skal lægge på Viborg 

kommunes hjemmeside. Der er nedsat en lille udvalg, der skal komme med input til filmen. 

Udvalget består af Anna Lisa Thorsen, Gunhild fra Rindsholm, Tommy Karlsen fra borgerforeningen, 

Erland og Michael, der bor i Sdr. Rind, han vil filme med drone. 

10. Talerør til landdistriktsudvalget. 

Næste møde skal vi planlægge et borgermøde. Til borgermødet skal der nedsættes et ”talerør”, der 

skal være kommunikationen mellem foreningerne i byerne og kommunen.  

 

 

 

11. Evt. 



Der bliver arbejdet videre med loft i forsamlingshuset. 

Jette deltager i kalendermøde d. 13. marts. 

Jette skriver skilte til infotavlerne og sætter dem op. 

 Pernille overtager skriverier på facebook og sender til beboerbladet 

12. Næste møde.                                                                                                                                                         

Mandag d. 25.3. kl. 19.00 hos Jette, Sdr. Rindvej 92.  

 

 

 

referent  

Jette Sodborg  

 

  

 


