Borgerforeningen – Bestyrelsesmøde d. 23.08.2016
Mødedeltagere:
Bjarne
Anja
Ingelise
Allan
Søren
Torben
Ikke til stede:

1. Gennemgang, opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde:
1. Stien skal opføres over 2 grundejerforeninger. Den ene grundejerforening er ikke stiftet, det må
derfor være kommunen der skal give tilladelse. Vi afventer kloakprojektet, for hvor der alligevel
skal graves. Bjarne tager en kontakt til kommunen efterfølgende.
2. Vi har ikke et CVR nummer. Men, vi behøver heller ikke CVR nummer.
3. Karina er udgået af bestyrelsen - Kai skal indkaldes som suppleant
4.Legeplads: Der er indkøbt kanttrimmer – Inspektion af legeplads, Bjarne har fået den fra 2015.
Der er planlagt en inspektion 2016, Bjarne modtager af den på mail.
5. Juletræsfest: Spejderne vil gerne stå får det praktiske. Bjarne kontakter Pia for dato og
planlægningsgruppen for overdragelse af juletræsfesten. Opslag osv.
6. Hjemmeside: Mogens har lagt flere af vores ting på. Mogens vil gerne have fuld adgang. Torben
følger op med Heidi om dette.
7. Sct. Hans bål: Det var pænt besøgt, fin båltale, vejret var dog ikke helt med os.
Referat godkendt
2. Nyt fra formanden:
Ikke noget nyt.
3. Kassererens ”kasse”
111 medlemmer, dette er flere end sidste år.
Der har været udgift til græstrimmer og vin.
4. Kommende aftalte arrangementer (tupperware party 13. september og ølsmagning 28. oktober)
Næste arrangement Tupperware:
Det skal være gratis for medlemmer
Torben laver indbydelse. Indbydelse sendes til Mogens, der ligger på hjemmesiden og til Anja der
ligger på Facebook. Torben printer ud og hænger op. Husk: Reklame for næste arrangement.
Øl smagning: Der skal evt. planlægges samkørsel. Ingelise undersøger.
Rabat for medlemmer på 50,- pr. per. Først til mølle
Senere arrangementer: Ingelise undersøger fængslet til Marts 2017
Foredrag med en kendt kan planlægges til efter sommerferien 2017

5. Bordet rundt
Søren: Ikke noget
Torben: Ikke noget
Bjarne: Ikke noget
Ingelise: Vejen til halmværk. Lokalplanen siger at der kan laves vej bag om Guldagergård.
Anja: Tekst til forside på hjemmesiden. Anja kommer med udkast. Vi tager billede næste gang.
6. evt.
Vi skal have kigget på vedtægterne inden næste generalforsamling.
Ingelise søger for øl og vand til næste møder.

7. næste møde 04.10.2016 kl. 16.20
(Husk kalender)

