Bestyrelsesmøde d. 14. Jan. 2020 kl. 19 hos Torben
Fremmødte: Torben, Jens Erik, Anette, Pernille og Nanna.

1. Godkendelse af ref. og dagsorden.
Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Valg af ordstyrer
Grundet antallet af mødedeltagere valgte vi ikke at have ordstyrer. Nanna tog referat.

3. Evaluering Juletræstænding
Der var et super fremmøde, en god blanding af børn, unge og ældre. Vi fik gløgg og
æbleskiver. Der blev sunget sange, med tilhørende fagter- dette var et rigtig godt
initiativ som vi gerne vil fortsætte med, da vi syntes vi på den måde fik alle med og det
så ud til at det var et hit. Ang. Julemand, overvejer vi om vi skal lave julepynt med
børnene i stedet. Vi går i tænkeboks.

4. Kontingent - lister – ruter
Vi fik uddelegeret ruterne. Når vi kommer rundt i uge 4, skal vi kigge på om listerne er
opdaterede i forhold til tilflyttere mm. Samtidig skal vi lige sikre os at alle husstande er
på listen, så nogle ikke bliver glemt.

5. Booket datoer – forsamlingshus
Forsamlingshuset er booket på følgende datoer:
a. 20. februar Generalforsamling
b. 23. februar Fastelavn
c. 25. februar LDU møde
d. 18. marts Fællesspisning
e. 4. april Arbejdsdag
f. Uge 23, Banko byfest
g. 23. Juni Sct. Hans Rindsholm, Båltaler→ Formand for Landdistriktsudvalget
Mette
h. Nielsen.
i. 24. september Fællesspisning
j. 23. oktober borddækning Oktoberfest
k. 24. oktober Temafest (oktoberfest)
l. 29. november Juletræstænding.

6. Generalforsamling – mad, dirigent osv.
Anette vil forsøge at finde en dirigent. Vi havde Peter Mortensen sidste år, og det var vi
meget tilfredse med.
Anette vil ligeledes sørge for at få bestilt mad- pålægsfad, ostefad med tilhørende brød
og kiks.
Bestyrelsen mødes kl. 17:00 og vi spiser sammen med de fremmødte kl. 18:00. Selve
generalforsamlingen begynder kl. 19:00.

7. Fastelavn
Bestyrelsen mødes til et ultrakort møde omkring Fastelavn og Generalforsamling
tirsdag d. 4 februar 2020, kl. 19:00-20:00.

8. Opløsning af lokalråd – kort
Der er enighed om, fra bestyrelsens side, at vi indfører et punkt til ’indkommende
forslag’ til generalforsamlingen. Vi ønsker at lave om i forretningsordenen og nedlægge
det nuværende lokalråd som har vist sig ikke at være udnyttet til fulde. Bestyrelsen vil
derfor påtage sig opgaven. Mere info følger til generalforsamlingen og i referatet
efterfølgende.

9. LDU-møde. d.25. feb.
Et offentligt møde i forsamlingshuset, hvor Chef for landdistriktsudvikling Hanne
Toksvig kommer. En offentlig invitation følger og så snart vi har den, vil vi planlægge
yderligere.

10.

Video gruppe

Videogruppen, som har brugt det meste af 2019 på at udarbejde en video over
Rindsholm og Sdr. Rind, til brug på kommunens (og egen) hjemmeside, er nu klar til at
vise en teaser. Denne vil blive offentliggjort til generalforsamlingen 2020.

11.

Drivhus – legepladsudvalg

Intet nyt fra drivhuset- der har været få udlejninger, men ellers ingenting at
rapportere/debattere.
Ang. Legepladsen, så har Kristian forladt udvalget, så vi skal have fundet en ny til at
stå i spidsen for udvalget, sammen med de resterende medlemmer.
Renovering af legetårn sker snarest, og vil blive lukket af med bånd og vi opfordrer til at
man ikke benytter den under renoveringen.

Forsamlingshus (svar forurening til offentligheden, oliefyr, loft,
sponsor sedler, fonde Grundfos, Swip Box, ændring af
lokalaftale)

12.

Nanna sender en sidste info ud på FB mht. forureningen og hvor vi er henne.
(Nanna) Der er undersøgt og ansøgt omkring at få en Swip Box til Sdr. Rind, hvor man
kan hente sine pakker. Vi har fået godkendelse, men afventer at hører yderligere. Den
kommer til at stå ved forsamlingshuset.
(Torben) Vi undersøger pt også om vi kan få reduceret vores udgifter til varme, i
forsamlingshuset. Vi kigger pt. På noget luft til vand, luft til luft, mm. Der kan erstatte
vores dyre løsning med oliefyret.
Angående lofter i forsamlingshuset, så kæmper vi fortsat. Vi har fået indsamlet en god
sum penge fra vores indsamling vi havde kørende i 2018/19, samt fra vores
oktoberfester 2018 og 2019. Dog er dette ikke helt nok og kommunen stiller sig på
bagben. Vi vil forsøge at ændre på den aftale der blev indgået med kommune for
mange år siden, med at vi selv skulle stå for vedligehold. Det er kommunens hus, og vi
vil appellere til at de begynder at tage noget mere ejerskab, så vi bedre kan få nogle
ting igennem. Og så mener vi bestemt ikke at nye lofter er almen vedligeholdelse, men
en renovering. Vi afventer og ser hvad der sker. Vi vil ligeledes forsøge med andre
fonde end dem de udbyder ved kommunen, - herunder blandt andre Tuborg Fonden.

13.
14.

Fællesspisning – kort
Arb. dag – kort

Disse to arrangementer lader vi være til den nye bestyrelse. Vi gennemgår disse ved
konstituerende bestyrelsesmøde, umiddelbart efter generalforsamlingen.

15.

Beboerblad – sidste frist. d. 8. marts - møde d. 11. marts

Pernille overtager arbejdet med indholdet til Beboerbladet. Det trænger til nye hænder
og kreativitet. Hun søger for at der kommer info i omkring:
Arbejdsdagen, Banko Byfest, Sct. Hans, en opdatering omkring fastelavn,
generalforsamlingen, hvem de nye medlemmer i bestyrelsen er, om der er kommet
tilflyttere til i de første måneder af 2020, samt lidt info omkring løst og fast.

16.

Evt.

Intet under eventuelt.

17.

Næste møde

Den nye bestyrelse aftaler på Generalforsamlingen, hvornår første møde skal stå.

