
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. februar 2019.  

Tilstede: Jens Erik, Anne Marie, Anette, Joan, Torben, Nanna og Jette. Fraværende Peter. 

1. referat og dagsorden blev godkendt. 

2. vi sprang over en ordstyrer. 

3. Beboerbladsmøde d. 13. marts                                                                                                                

Anette deltager og vi gennemgik datoer for de fremtidige arrangementer. 

4. Fastelavn d. 3. marts. 

5. Forsamlingshus. 

Anita Carlsen har givet tilsagn om, at hun gerne vil stå for rengøring af forsamlingshuset. 

Peter P og Per Møller har sagt ja til at være pedeller. 

Joan Thestrup vil stå for udlejning af forsamlingshuset.  

Opsætning af lys: de sidste lys, skal borgerforeningen selv sørge for kommer op. Der er en aftale. 

Enkle hækplanter bag forsamlingshuset er blevet udskiftet. 

Der skal nedgraves en regnvandsfaskine. 

Pladsen foran forsamlingshuset skal rømmes for alt på nær egetræet inden arbejdsdagen.                                                                                   

Drivhuset.                                                                                                                                                                               

Der skal fjernes fliser foran Drivhuset, arbejdet skal gøres inden arbejdsdagen. Bestyrelsen har brug 

for hjælp til arbejdet. Nanna laver et opslag om hjælp til arbejdet ved drivhuset og 

forsamlingshuset. 

6. Kontingent.  

Kontingent skal være indbetalt og indsamlet senest d. 1.2. Borgerne kan indbetale kontingent fra d. 

1.12. til d. 1.2. og kontingent skal være betalt inden generalforsamling. 

7. Generalforsamling. 

Der er generalforsamling d. 21. 2. kl. 19.00. kom og hør om året der er gået og få en bid mad. 

8. Fordele ved medlemskab af borgerforeningen. 

Der er rabat ved leje af forsamlingshuset 

Der skal være forskel på indgangsbilletter til de forskellige arrangementer. 

9. lokalråd – ny styregruppe. 

Landdistriktudvalget, vil have et talerør mellem landsbyer og udvalget. 

Der skal laves en video over byerne i kommunen, som skal lægge på kommunes hjemmeside. 

Filmen er under udarbejdelse. 

10. Forslag til nye ansvarsgrupper med repræsentanter fra bestyrelsen. 

Vi tog hul på punktet og diskuterede emnet og der vil kommer mere om emnet senere. 

11. Økonomi. 

Kom til generalforsamling og hør blandt andet om økonomien. 

Der er indtil videre samlet 24.747,00 kr. ind til loft i forsamlingshuset. 

12. Evt. 

Ikke noget. 

13. Næste møde 

Torsdag d. 28.2. kl. 19.00 hos Anette. 

 

 

Referant 

Jette Sodborg 



  

 

 

  

               

              

 

 

 

 

 

 

               


