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Referat af møde i Borgerforeningen
Onsdag d. 15/5. kl. 19.00 på Hotellet

1. Kort evaluering af affaldsindsamlingen
Der var ca. 10-12 personer. Som nogle måske har læst i Jyske vestkysten, kan vi igen
henstille til at folk medtager hundelort. Fint, at folk samler lortene op, men at man lader
poserne ligge, tænker bestyrelsen er meget problematisk. Trods lidt få folk, var der god
energi og samlede meget affald op.

Andelskassen har udmeldt, at de fremadrettet ikke må printe info sedler, som blev
medsendt ud for Borgerforeningen.

2. Salg af medlemskab i hallen ved Idræt om dagen
Der blev solgt få medlemskaber. Betsyrelsen drøftede, at til næste år skal bestyrelsen evt.
af sted flere gange, da folk skal have mulighed for at betale af flere gange som kun én
torsdag.

3. Sankt Hans
- Båltaler
Helle Mølholm står for båltalen.
- Salg af øl/vand og pølser m.m.
Kent står for dette. Martin Burkarl opsætter telt, hvis vejret antyder regn. Alle medbringer
grillstarter.
Lone kontakter: Allan Rasmussen vedr. træ til bålet + SFO vedr. heks + får styr på fakler.
Hanne: søger om tilladelse, samt snobrødsdej bestilles Hotellet til at lave.
Hanne spørger Kent vedr. højtaler til båltale + mikrofon - Ellers spørges Helle hal herom
Marietta: medbringer gasbrænder.
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Jette: spørger Arne vedr. lån af snobrødspinde ved spejder + brønd ringe
Britta: mariekiks + skumfiduser.
Kent sørger for halm til optænding af bålet.
Bestyrelsen mødes kl. 19.00.

- Plakat
Jette udarbejder plakat: Snobrød og skumfiduser kl. 19.30 - båltale kl. 20.00 og bålet
tændes kl. 20.30 - HUSK medbring pinde til snobrød + hjemmeside adr.
Sange mail Jette til Lone som printer.

4. Nyt fra udvalgene:
- Hjemmesiden
Den nye side er oppe at køre, og udvalget fra Hjemmesidegruppen synes at den er super
flot. Jette sætter et under afsnit på med billeder. Der afholdes snarest møde med
foreningerne, som vi håber på kan få til at spørge nogle sponsorer.

- Lokalråd Nord
Der har ikke været noget siden sidst. Lone mail nyt til Jette som sætter det ind på
hjemmesiden og Britta til orientering da hun er med på sidebanen i Lokalrådet.

- Byparken
Hanne var til møde med Bypark gruppen tirsdag d. 14.5.
Der var en del fremmødte, og der er opdelt folk på forskellige grupper, som tager sig af
forskellige ting i parken.
Måske der skulle sættes et skilt op ved bord & bænke på torvet.
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9. kl. holder sidste skoledag på pladsen, de har fået besked på at opsætte, seddel om at de
kommer og smide en seddel i postkassen hos naboerne omkring parken.

5. Tour de Åge
- Hvem gør hvad
Der blev udleveret, sedler til bestyrelsen indsamling af sponsorer. Marietta vil måske gerne
cykle for Borgerforeningen, ellers ringer Marietta til Jette. Mødes ved Hotellet (evt. ved
Andelskasse løbet) eller mellem 18-18.30
- Info
Hanne kontakter Jørgen vedr. plakat + mail opslag til Jette som sætter på hjemmesiden.

6. Folderen
Jette mail folder ud, alle gør deres notater og folderen sættes efterfølgende på
hjemmesiden.

7. Evt.:
Der var intet videre at tilføje

Ref.: Jette

