
Referat af møde i Borgerforeningen                                          

Onsdag d. 26/6. kl. 19.00 på Hotellet 
 

 

1. Kort evaluering af: 

 - Sankt Hans: 

Godt arrangement, velbesøgt.  

Super med telte som Martin og Kent havde opsat i tilfælde af regn. Kent var godt tilfreds 

med salget. 

Heksen laver Børnehaven 2014, skal lige kontaktes i forvejen. 

 

 - Tour de Aage: 

Godt arrangement, hyggeligt. Overskud på 45000.00 kr. til deling mellem 4 foreninger (GB, 

GBF, KHK og GGF)  

 

2. Nyt fra udvalgene: 

 - Hjemmesiden 

Info vedr. møde med diverse foreninger, salg af annoncer blev uddelt. Kort info om 

hjemmesiden, opfordring til at foreningerne bruger siden. Der er deadline for salg af 

annoncer d. 1/9. 

Der indkaldes til møde igen i oktober. 

 

 - Lokalråd Nord 

Der gives igen 2000 kr. til Borgerforeningen fra Lokalråd Nord, disse vil vi videregive til 

Ungegruppen. 

  - Esbjerg kommune - Fundraiser 

Der er ansat en fuldtids fundraiser ved Esbjerg kommune. Invitation til Stigruppen, Bypark 

gruppen, Hjemmeside. Lone udsender invitation. Tirsdag d. 20/8. kl. 19.00 - Spejderhytten i 

Vilslev. 
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Udviklingsprojekt for kommunens mellembyer. Der skal repræsenteres 2 fra Gredstedbro. 

Lone vil spørge et par personer.  

 

 - Byparken 

Fornemmelsen af at det går godt på pladsen og det ser rigtig fint ud. Borgerforeningen, er 

meget taknemmelig over vores nye bypark gruppe, samt Leo's store arbejde i byparken. 

 

  - Drøftelse vedr. sommerfest: 

Der afholdes sommerhygge aften ved brugsen, da der ikke afholdes byfest i år. Dato er 

fredag d. 30.8 kl. 17-20. Arrangeres af brugsbestyrelsen. 

 

Sommerfest i byparken d. 15.8 eller d. 22.8. Kent spørges, David og Jesper spørges, musik 

og Martin spørges vedr. den store grill. fra kl. 17.00- Hanne info'er og Jette mail udkast til 

plakat ud til bestyrelsen.  

  - Original skøde til Byparken 

Borgerforeningen ved ikke hvor den originale skøde til (Den Gl. Sportsplads/byparken) er. 

Flere af de "gamle" bestyrelsesformænd ved heller ikke hvor den skulle være. Dog er der 

fundet en kopi, som Hanne vil opbevarer når hun modtager denne.  

 

 - Ungeudvalg 

Næste ungefest er sat til d. 1. november, tema: " white party " Der er også planlagt en 

ungefest til foråret 2014. 

 Der er søgt Tuborg fonden om nogle penge, så der kan bookes et større navn til næste 

fest.  

SSP har arrangeret en tur, hvor nogle repræsentanter fra ungegruppen skal med.  
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3. Evt.: 

Intet at tilføje. 

 

Næste møde: 

Mandag d. 5/8. kl. 19.00 på Hotellet 

 

 

Ref. Jette Thomsen 


