Konstituerende bestyrelsesmøde d. 4. marts 2020
Opbygning af ny bestyrelse:
Formand: Nanna Bech
Næstformand: Pernille Rohde Thomassen
Sekretær/referent: Lise Aarup
Legepladsrepræsentant: Susanne Jensen
Kontakt til beboerbladet: Pernille Rohde Thomassen
Hjemmeside/facebook: Nanna Bech (Niels Høegsmark er ansvarlig for hjemmesiden)
Kassér: Jørn Post
Forsamlingshusudvalget: Torben Petersen
Infotavler: Jette Sodberg har tilbudt at fortsætte med denne opgave selvom hun er trådt ud af bestyrelsen.
Dette takker vi ja til.

1. Godkendelse af dagsorden og referat:
Dagsorden godkendes. Referat fra sidste møde er godkendt af den afgåede bestyrelse.
2. Velkommen og præsentation:
Vi har præsentationsrunde. Der er en god blanding af folk som er født og opvokset her, som har boet
her i kortere eller længere tid, eller som er helt ny tilflyttet. Alle er fra Sdr. Rind og det kunne
selvfølgelig være skønt med medlemmer fra Rindsholm også.
3. Evaluering af generalforsamling:
Der er enighed om at det var et godt arrangement. Ok fremmøde og god stemning. Dejligt at der var
nok der stillede op til bestyrelsen. Der er enighed om at det er ærgerligt at der ikke var nogen fra
Rindsholm der stillede op.
4. Legepladsudvalg:
Susanne er blevet ny repræsentant i legepladsudvalget. Susanne er flyttet til Sdr Rind sidste år sammen
med sin mand og sine børn. Der er møde i udvalget i slutningen af marts.
Borgerforeningen har sendt en ansøgning til Lions Club mhp. at få midler til et nyt flot legetårn til
legepladsen. Vi afventer svar på ansøgningen i starten af april.
5. Beboerbladsmøde d. 11. marts:
Torben deltager, da Pernille ikke kan den dag.

6. Generalforsamling i forsamlingshusforeningen d. 19. marts 2020:
Lykke deltager. Evt en mere.
7. Ny kassér:
Jørn Post er tiltrådt som ny kasser. I denne forbindelse er der en masse formalia der skal ordnes. Vi
drøfter hvor ofte Jørn skal deltage på de ordinære bestyrelsesmøder, og der er enighed om at han
deltager i det omgang der er behov for det. Dette aftales efterhånden.
8. Næste møder:
Vi har indtil videre kun aftalt dato for næste møde, som bliver d 24. marts.
9. Evt:
- Der er fællesspisning d. 18. marts kl 17.00. John som er ny i bestyrelsen, er en haj i et køkken, så
han vil sammen med Torben stå for at skrue en lækker hjemmelavet menu sammen til os. Vi er
sikre på at det bliver vildt godt og vi håber at rigtig mange vil bakke op om arrangementet. Følg i
øvrigt med på Facebook.
- Bestyrelsen går i overvejelser ift. at oprette et udvalg, hvor der kan arbejdes med udvikling af
forskellig art i lokalområdet. Idéen går på en gruppe med enkelte faste medlemmer, og derudover
skal det være muligt at trække øvrige borgere ind som adhoc medlemmer, der hvor det giver
mening for de pågældende projekter og de borgere som viser interesse. Desuden kunne et sådant
udvalg fungere som ”talerør” til kommunen. Idéen drøftes videre på de kommende møder.

