
Referat fra bestyrelsesmødet i Borgerforeningen 

mandag den 26.10.2015 

hos Michael 

              Afbud fra Thor 

1  Valg af referent 

Merete blev valgt. 

2 Godkendelse af sidste referat 

Sidste referat blev godkendt. 

3 Orientering siden sidste møde: Mødet i Strøby. Krebseudsætning. Efterårsfesten mm. 

Horst orienterede om  

a: Mødet i Strøby. Mødet handlede primært om foreningsudvikling og folkeskolereformen 

der jo skal inddrage ”virkeligheden” i undervisningen. Jasmina fra Stevns Kommune 

informerede om de kommunale midler til bl.a. folkeoplysning, der forventes nedsat i 2016 

til 70 % mod de nuværende 82 %.  

Herudover blev der informeret om en pulje til forsamlingshusene på 200.000 kroner. 

Forsamlingshuset er orienteret. Ligeledes blev det meddelt at der stadig er et restbeløb for 

2015 på 75.000 kroner i en udviklingspulje. 

b: Horst modtog ca. en uge før krebseudsætningen en henvendelse fra samarbejdsforum 

om en evt. sponsering af øl og vand til lejligheden. Da en sådan bevilling vedtages af 

bestyrelsen i Borgerforeningen, var det ikke muligt at meddele et tilsagn. 

c: Efterårsfesten var en stor succes. Stor tak til de bestyrelsesmedlemmer der havde 

muligheden for at deltage. Der blev ydet en stor indsats. Også en stor tak til Inga og Villy 

for deres indsats ved både borddækning og oprydning. 

d: Ølbrygningskurset for foreningens medlemmer var også en succes. Stor tak til 

arrangørerne/instruktørerne for en god dag. Der bliver en opfølgning af kurset, som 

meddeles deltagerne. 

e: Borgerforeningen har modtaget en anmodning fra Villy om udlevering af medlemmernes 

e-mail adresser til en koordineret indbydelse vedr. en bustur med ”energilandsbyen”. Be- 

styrelsen var enig om, at en sådan udlevering ikke kunne finde sted uden det enkelte 

medlems accept. John informerer Villy. 

f: Bestyrelsen bakker op om at tilskynde til tilmeldingerne vedr. fibernet ved at bevilge 500 

kroner til tilmelding nr. 80. Bent Buhl bliver orienteret herom. 

g: Den 16.11. er der Åbent Hus vedr. udviklingsmidlerne (tidl. kaldet LAG midler) i Stevns 

Kommune. Merete og Horst deltager.  

 

4 Ansøgning vedr. vægte til gymnastik 

Enighed om at bevilge det ansøgte indenfor en beløbsramme på 500-600 kroner. John  



kontakter Lisbeth 

5 Forårsprogrammet med bl.a. generalforsamling og sammenlægning af foreningerne 

Generalforsamlingen (sammen med Forsamlingshuset) foreslås til den 16. eller 17. marts 

2016. John afklarer dato mm. med Forsamlingshusets bestyrelse. John (og Thor) forpligter 

sig til snarest at indkalde til et indledende møde vedr. undersøgelse af en evt. 

sammenlægning af de to foreninger (Borgerforeningen og Forsamlingshuset). 

Øvrige aktiviteter til forårsprogrammet blev drøftet. Som et nyt tiltag blev der foreslået en 

”Tøjbyttedag”, nok primært til pigerne! Alle aktiviteter kommer med i det kommende 

program for foråret 2016, som bliver omdelt inden jul. Efter ønske fra Lisbeth kommer 

datoerne for folkekøkkenet ligeledes til at fremgå på bagsiden af programmet. Enighed om 

at det kun bliver datoerne, da der er meget begrænset plads. 

6 Økonomi 

Fortsat sund økonomi. 

7 Juletræet planlægges tændt søndag den 22.11. kl. 16.00 på Grønningen. Britta kontakter 

Gjorslev ang. træet. Britta og Yvonne køber ind til arrangementet. Mangler der hjælp til 

opsætningen? 

8 Næste møde. 

Den 7.12. kl. 18.00 hos Yvonne.                                                                                                            

9 Evt. 

Intet 

 

Den 2.11.15 

Merete 


