Referat bestyrelsesmøde d. 28/5 2020

1. Godkendelse af dagsorden og referat
2. Arrangementer
-

Take away: Det blev et langt større arrangement end forventet, men alt i alt gik det over al
forventning. Hvis vi holder noget lignende igen skal vi huske, at der er ældre medborgere der
ikke er på facebook, så vi skal huske at skilte. For at evaluere mere ned i detaljerne laver vi en
drejebog, så det er nemt at gå til hvis vi vil lave et lignende arrangement.

-

Arbejdsdag: Der har været kæmpe stor opbakning til at tage opgaverne der blev lagt ud på
facebook. Det er småting der mangler.

-

Sct. Hans: Vi afventer om der kommer nye udmeldinger angående forsamlingsforbuddet, før vi
træffer en endelig beslutning ift. om der skal afholdes Sct. Hans arrangement i år.

-

Fremtidige arrangementer:
•

Idéer: Grillaften, evt. i samarbejde med SVIF, Fælles småkagebage dag til jul.

•

Oktoberfesten ligger fortsat åben.

•

Borgerforeningens jubilæum til oktober mangler vi fortsat at få planlagt, men ligesom alt
det andet kan vi ikke lægge os fast på noget før vi kender corona restriktioner mv.

3. Forsamlingshuset:
-

Der er nu ansøgt Lions Club, om et nyt legetårn til legepladsen, vi afventer

-

Der er ansøgt til nye lofter til forsamlingshuset via den Centrale Pulje, vi afventer.

➔ Medsendt ansøgningen, er dugfriske tilbud fra vores lokale tømrer, Michael.
-

Til december vil vi ansøge tilskud til frivilligt arbejde, herunder:
•

Maling af forsamlingshuset

•

Maling af ting på legepladsen

•

Opsætning af udendørs hane

•

Evt. frivilligt arbejde i forbindelse med nedrivning af lofter i forsamlingshuset mm.

•

Vi spørger Peter om deres frivillige indsats med udskift af taget på klubhuset, skal med
også.

-

Til oktober skal vi ansøge om et tilskud til udendørs vedligehold.
•

Herunder vandslange og andet vi finder på henover sommeren, som vi mangler.

-

Vi er ligeledes ved at indstille Sdr. Rind og Rindsholm til årets lokalområder 2020, da temaerne i
år virkelig rammer byerne herude. Ansøgningen skal indsendes 16. juni. Vi afventer.

-

Andet: Vi har nu første udlejning af forsamlingshuset i juni, så vi får hurtigst muligt gjort de
sidste ting færdige efter male – og pudsearbejdet. Vi er enige om at huset er blevet shinet rigtig
flot op med de forbedringer der er lavet.

4. Legepladsgruppen:
-

Susanne har nu mødtes med legepladsgruppen og overtaget Jettes funktion som bindeled.

5. Beboerbladet

6. Kommunikation:
-

Det drøftes hvilke udfordringer der er i at vi ikke har kunnet mødes særlig meget siden vi blev
konstitueret. Meget kommunikation har foregået skriftligt, hvilket kan være en udfordring.
Forhåbentlig bliver mange ting nemmere efterhånden som vi kan samles og også lære
hinanden bedre at kende.

7. Evt:
-

Afstemning om hvorvidt borgerforeningen skal betale for leje af forsamlingshuset når den
afholder arrangementer. Alle stemmer for at vi ikke skal betale.

-

Der kommer et forslag til en sponsorvæg i forgangen i forsamlingshuset. Alle synes vi skal
arbejde videre med idéen.

-

Det drøftes om der skal kigges på træpaneler og gardiner i forbindelse med at vi har opdateret
forsamlingshuset. Dette projekt gemmer vi til senere.

-

Vi taler om hvordan vi kan optimere faciliteterne i forsamlingshuset, ex. ift. legerum. Der er
flere idéer som vi arbejder videre med.

-

Nøgler til forsamlingshuset: Vi arbejder fortsat på at få fornyet låsene. Vi har en fagmand på
sagen.

-

Promovering af vores fælleshus på medier og opslag: Vi drøfter hvordan vi kan promovere
forsamlingshuset. Skal vi promovere det yderligere?

8. Næste møde:
-

Vi aftaler et møde d. 10. eller 11. juni, hvis der åbnes op for større forsamlinger – dette ift. Sct
Hans.

-

Næste ordinære møde bliver d. 4. august.

