
Dagsorden/referat for bestyrelsesmødet i Borgerforeningen torsdag  

Den 25.6.2015 hos Britta og John. 

        Afbud fra Flemming, Thor og Michael 

1 Valg af referent 

Merete blev valgt 

2 Godkendelse af sidste referat 

Referatet blev godkendt 

3 Efterårsprogram/omdeling af programmet 

Indholdet af efterårsprogrammet blev drøftet. Ølbrygningskursus  ved Michael og Thor afventer 

endelig fastlæggelse af datoer. Kan det nås inden programmet omdeles, vil det selvfølgelig være 

mest hensigtsmæssigt. John redigerer programmet og rundsender til alle til korrekturlæsning før 

omdeling. (Måske er det mest hensigtsmæssigt, at afvente datoer for ølbrygningskursut, samt 

nærmere aftale med Anettes Mad vedr. menu for at få det med i programmet.) 

4 Proces/procedure vedr. undersøgelse af sammenlægning af Forsamlingshuset og Borgerforeningen 

John og Horst deltager på Borgerforeningens vegne i arbejdsgruppen vedr. undersøgelse om evt. 

sammenlægning af de to foreninger. John sørger for repræsentation fra Forsamlingshuset. 

Borgerforeningen har opgaven med at indkalde til det 1. møde. 

5 Sommerfesten/samarbejdsforum 

Paul og Horst står for aktiviteter til børnene.  

Det er aftalt, at Borgerforeningen bidrager med ca. 500 kroner til græsslåning på Grønningen, hvor 

4 foreninger betaler for slåningen. Endvidere betaler Borger foreningen 200 kroner for slåning af 

græs i Sandgraven til Sct. Hansfesten. Endelig bidrager Borgerforeningen med 200 kroner til 

Seniorgruppens arbejde med forskellige opgaver af fælles interesse. 

6 Efterårsfesten den 2. oktober 2015 

Yvonne og Merete kontakter Anettes Mad for aftale om levering af mad til festen den 2.10.2015. 

Pris for mad og underholdning til medlemmer er fastsat til 200 kroner pr. person, mens ikke med-

lemmer skal af med 275 kroner pr. person.  John undersøger, om vi selv skal stå for salg af 

drikkevarer. En husstandsomdelt reminder vedr. festen den 2.10. skal omdeles ca. den 1.9.2015. 

(Hvis programmet først omdeles engang i august, kan en sådan reminder evt. vedlægges 

programmet. Det sparer en tur rundt.) 

7 Næste møde 

Den 10.8.2015 hos Merete og Horst 

8 Evt. 

Intet 


