
Bestyrelsesmøde d. 8/10 2020 

1. Godkendelse af referat og dagsorden. 

2. Evaluering på Årets Lokalområde: 

a. Placering af præmien – Det besluttes at den flotte sten som vi fik i præmie mures ind i   

indgangspartiet ved forsamlingshuset. 

b. Der er generel enighed om at hele processen ifm. Årets lokalområde forløb rigtig godt. Det hele 

skulle gå meget stærkt hvilket var en udfordring. Men alt i alt gik det rigtig godt.   

3. Evaluering på indvielse af legepladsen i Rindsholm: 

a. Det var en rigtig hyggelig dag med indvielse af den nye legeplads. Der var god opbakning og der 

blev etableret et lille udvalg som vil stå for vedligehold. Meningen er at legeplads udvalget i 

Rindsholm skal fungere på samme måde som det tilsvarende udvalg i Sdr. Rind. Her drøfter 

man de tiltag man gerne vil udføre i forhold til vedligehold osv og så vender man tilbage til 

Bestyrelsen med det. 

4. Status på fonde:   

a. Vi søger forskellige fonde, blandt andet ved Norlys, til et nyt legetårn. Dette er meget højt 

prioriteret da det gamle trænger til udskiftning. 

5. Projekt loft: 

a. Tidshorisont – Vi er nu så langt at det fysiske arbejde starter og Michael Tømrer har meldt klar 

til at gå i gang snart. Troldtekt pladerne leveres i denne weekend og nu vil arbejdet med 

nedrivning af lofterne snart gå i gang.  

b. Koordinering og arbejdsopgaver – De fleste arbejdsopgaver er dækket ind. Dog vil vi 

efterhånden søge hjælp fra frivillige hvis der opstår behov. 

6. Etablering af frivillig gruppe i Rindsholm:  

a. Vi vil arrangere et borgermøde hvor borgere i Rindsholm kan samles og komme med idéer til 

hvad der kan skabes af nye tiltag i Rindsholm som kan samle indbyggerne. Måske kan det 

munde ud i en gruppe som kan arbejde videre med udviklingen i Rindsholm i samarbejde med 

bestyrelsen.   

7. Q4; arrangementer 

a. Udstilling i Drivhuset d. 10/10, i anledning af Borgerforeningens 50 års jubilæum hvor der 

afholdes en lille ceremoni for enkelte tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer. Lise og 

John deltager. Arrangører er lokalhistorisk gruppe. 

b. Vi holder indtil videre fast i at afholde juletræstænding, da der er mulighed for at afholde det 

udendørs.   



8. Kontingent indbetalinger: 

a. Det er nu ved at være op over i forhold til at få betalt kontingent.  

9. Eventuelt  

a. Der er kommet rigtig mange spændende forslag i postkassen ift. hvad præmiepengene skal 

bruges til efter Årets lokalområde. Og tak til alle for det! Vi har gennemgået dem på aftenens 

møde og vil nu gå i tænkeboks ift. hvordan vi vil gå videre med de enkelte forslag.  

b. Nøgler – der er nu kommet ny nøglecylinder i forsamlingshuset og alle relevante personer har 

fået udleveret en nøgle.  

10. Næste møde – ugen op til juletræstænding. Dato fastlægges senere. 

 

 

 

  

 


