
Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. april 2020. 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
2. Aflyste arrangementer 

- Fællesspisning 
- Arbejdsdag – Der drøftes hvordan vi kan få løst de arbejdsopgaver som vi plejer på 

arbejdsdagen. Vi arbejder på en løsning hvor man kan byde ind på arbejdsopgaver. Dette 
kommer der mere om 

- Sct. Hans 
- Banko i Festugen – festugen flyttes så vidt vi ved til september. Vi er i tvivl om det bliver 

aktuelt at afholde banke til den tid, da det jo samler mange mennesker på én gang. Vi 
kontakter Vinkel Borgerforening ift. strategi.  

- Indsamling af præmier til banko – se ovenstående. 
- De fremtidige arrangementer – Hvad gør vi så længe vi ikke kan afholde fysiske 

arrangementer? 
 

3. Alternativer. Kan vi gøre noget for fællesskabet uden af ses? 
- Indkomne forslag – kan vi evt. lave fællesspisning hver for sig, for fortsat at bidrage til 

fællesskabet? Vi arbejder videre på idéen. 
- Langsigtet i 2020 – Hvordan kan vi udnytte tiden nu hvor vi ikke kan afholde arrangementer?  

1) Vi vil gerne have lavet en udendørs hane ved forsamlingshuset, blandt andet til når der skal 
vandes blomsterkasser udenfor. John vil arbejde videre på dette. Torben undersøger 
muligheden for drypvandsanlæg til de nye flotte blomsterkasser.  

2) Vi beslutter at gå i gang med at male indendørs i forsamlingshuset. Der hentes pris hjem på 
hvad det vil koste af få murstenene i forgangen pudset op. Og der drøftes hvordan vi ellers 
kan pifte forsamlingshuset lidt op.  
 

4. Forsamlingshuset: 
- Oliefyr - energi besparelser? Bestyrelsen går i dialog med kommunen ift. at finde ud af om de 

kan hjælpe os med flere af de projekter vi ønsker forbedringer på. Ex. ny energikilde til 
forsamlingshuset, som vil kunne give en besparelse på sigt. 

- Samarbejde med kommunen – se ovenstående 
- Centrale puljer – Vi søger igen i år om midler til et nyt loft i forsamlingshuset. 
- Fonde – ansøgninger? Vi søger om midler til malings osv til brug i forsamlingshuset. 

 
5. Legepladsgruppen 

- Susanne er blevet repræsentant fra bestyrelsen i legepladsgruppen. Det senest planlagte møde 
i gruppen blev aflyst grundet corona. Vi lægger nu op til at der arrangeres et nyt møde, så der 
kan blive taget hul på de opgaver der er ifm. legepladsen snarest.  
 

6. Evt: 
 

7. Næste møde: 
- D. 25/5 kl. 19.15 i forsamlingshuset. 

 


