Referat fra bestyrelsesmøde d. 1. februar 2021
1. Generalforsamling:
Som allerede meldt ud bliver generalforsamlingen ikke i februar som den plejer pga.
forsamlingsforbuddet. Efter drøftelse i bestyrelsen er der enighed om at vi udsætter
yderligere indtil vi får mulighed for at samle flere personer igen. Nærmere information
følger.
2. Fastelavn:
Vi må desværre aflyse den ellers altid velbesøgte fastelavnsfest og det er vi rigtig kede af.
Dog vil vi gerne prøve at gøre lidt godt for børnene herude, så derfor vil vi søndag d. 14/2
mellem kl 14.00-15.00 stå klar i forsamlingshuset med en slikpose til alle de børn der er
interesserede.
Derudover opfordrer vi alle der har lyst til frisk luft og til at komme ud og ”rasle”, til at gå
rundt i vores byer. Dog skal vi selvfølgelig tage hensyn til at nogle, især i denne tid, ikke har
lyst til at få besøg grundet corona. Derfor foreslår vi at alle der har lyst til at få besøg af
nogle søde børn i fine udklædninger, sætter en bamse ud foran deres dør eller ved
postkassen.
3. Udtrækning af vinder af gavekort:
Før jul udlovede vi et gavekort blandt dem der meldte sig ind i borgerforeningen inden
årets afslutning. Vinderen bliver udtrukket på lørdag d. 6/2 kl. 14.00 og vinderen får direkte
besked.
4. Årets lokalområde 2020:
Hvad skal præmiepengene bruges til?
Vi fik rigtig mange gode forslag ind ifm. at vi vandt Årets lokalområde 2020. Vi vælger at
bruges de 50.000 kr. som egenkapital til at søge diverse fonde om større beløb. Vi har valgt
5 ting som vi først og fremmest vil arbejde videre med:
-

Trampesti som forbinder Sdr. Rind og Rindsholm. Her nedsættes en gruppe af frivillige
som kan påbegynde arbejdet ift. at finde ud af hvordan sådan en sti kan etableres.

-

Nyt legetårn – Vi arbejder både på et nyt i Sdr Rind og at der kan komme et i
Rindsholm.

-

Ny/supplerende varmekilde i forsamlingshuset, som er både mere økonomisk og
klimavenlig.

-

Sti ved forsamlingshuset som gør det nye flotte areal foran huset mere fremkommeligt
for både rollatorbrugere og klap/barnevogne.

-

Flot julebelysning til både Sdr. Rind og Rindsholm.

5. Indsamling af kontingent:
Da dialogen med borgerne er vigtig ift. at få medlemmer til borgerforeningen, vælger vi at
stemme dørklokker som vi plejer. Dog vil vi være meget opmærksomme på at holde
afstand og bære mundbind. Vi kommer begge byer rundt mellem d. 13/2 – 21/2.
6. Ansøgninger:
-

Pernille søger løbende midler til legetårn.

-

Den centrale pulje: Vi påbegynder arbejdet på at søge midler til en ny varmekilde til
forsamlingshuset.

-

Pulje til nedrivning og renovering: Vi drøfter om vi skal søge midler til renovering af
udhuset ved Drivhuset, da der arbejdes på bedre udnyttelse af denne bygning.

7. Regnskab 2020:
Vi taler kort om regnskabet fra sidste år og der er ingen kommentarer eller indvendinger.
8. Idéer til udnyttelse af Drivhus/udhus:
Drivhus udvalget har drøftet hvordan man kan udnytte lokalerne bedre. Selve drivhuset vil
formentlig fortsætte som hidtil, men der er et oplæg til at lokalerne i udhuset bruges
anderledes.
-

Den største ændring er at Juniorklubben giver afkald på deres værksted og der er
enighed om at det vil være en god idé at bruge dette rum til madpakke rum eller

lignende til gavn for legepladsens brugere. Legeplads udvalget skal arbejde videre med
dette.
-

Bestyrelsen sørger for at få gennemgået rummet ved siden af, der bruges til opbevaring
af diverse. Måske kan dette rum også bruges alternativt.

-

Da Erland Aarup har haft dialog med Viborg kommune af flere gange ifm. renovering af
taget på udhuset, beder vi han om hjælp til at kontakte kommunen ang. plan for nye
døre og vinduer. Dette fordi det er relevant at vide hvad der sættes i huset ift.
anvendelsen af rummene.

9. Virksomheder på hjemmesiden:
Vi oplever at nogle, især de små, virksomheder forlader vores hjemmeside. Vi drøfter
betydningen af at have virksomhederne på siden og hvor meget arbejde vi skal lægge i at få
nye i hus. Vi går i tænkeboks ift. dette.
10. Landsbyfilm:
Vi følger op på hvor langt vi er med den flotte film som er under udarbejdelse.
11. Evt:
-

Vi gennemgår de sidste mangler i forsamlingshuset, så vi kan få det gjort færdigt før det
kan udlejes igen.

-

Udviklingsudvalget arbejder løbende på at få skabt et område i Rindsholm der kan være
til glæde for alle naturelskere, ex. ved åen. Torben orienterer kort om status. Det bliver
en lang proces, men de har en god dialog med kommune og lodsejere.

