Møde:

Dagsorden til bestyrelsesmøde hos Else

Dato:

4. september 2018 kl. 19.30

Deltagere: Kristian - Nis Peter - Kirsten – Anne - Eric – Steen og Else

Afbud fra:
Dagsordenspunkt

Referat

1. Godkendelse af referat fra mødet Godkendt
den 12. juni 2018
2. Opfølgning fra forrige møde
Vi skal være mere tydelige omkring foreningens værdier
visionen og misionen.
Strategidag: Else og Nis Peter – Steen
Vi mødes – Else indkalder til mødet.
Vi inddrager Højskoleelevernes arbejde i mødet.
Else indkalder til august/september

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Nyt fra formanden

Kommunen har henvendt sig til Kristian vedr. Cykelstien syd
om byen. Der er skitseret tre forslag, Kristian sender forslaget
til bestyrelsen.
Kristian Malte har henvendt sig til Kristian vedr. trampestien
fra V. Skibelundvej til Ø. Skibelundvej. Kristian har bedt
Kristian Malte om at rette henvendelse til kommunen for
nærmere aftale.

5. Økonomi/regnskab

Regnskabet forelagt og godkendt.
I forhold til sidste års kontingent er vi på nuværende tidspunkt
bagud med 8584, -

6. Siden sidst
7. Hjemmeside – facebook

Begge dele er super godt opdateret.

8. Evaluering af Sankt Hans
tovholder Nis Peter og Else

Vi vurderer, at der var fin tilslutning til fællesspisningen, dog
havde en del af de fremmødte regnet med at der var opstillet et

spisetelt. Vi kan jo overveje, om vi skal vi leje et spisetelt til
næste år. Pris for et telt vil andrage ca. 10.000,- ikke en
uvæsentlig udgift som vi skal drøfte nærmere.
Samlet set var der omkring ca. 400 deltagere til båltændingen.
Nis Peter foreslår at vi får bygget en platform som nemt kan
sættes ud i dammen til opstilling af Sankt Hans bålet. Det er lidt
bøvlet i dag med diverse stativer og plader. Spørgsmålet er,
hvordan vi får fragtet en fast platform fra lageret i den anden
ende af byen og om til Dammen. Vi gennemtænker den
problemstilling nærmere.
Else spørger vores nye højskoleforstander Rikke Holm om hun
vil holde næste års Sankt Hans tale.
9. Evaluering af foreningsfestival
tovholder Kristian

Da foreningerne åbnede deres boder kl. 16.00 var der begrænset
med publikumsinteresse, men Kl. 17.30 myldrede folk til
festivalpladsen, formanden opgjorde deltagerantallet til ca. 250.
Skal vi stadigvæk kunne lokke folk til festivalen, skal konceptet
nok nytænkes.

10. Bymidteprojekt

Steen præsenterede en helt ny skitse af bymidteprojektet. Super
flot arbejde med rigtig mange gode tanker og ideer. Stor tak til
Steen.
Det videre forløb: Vi skal have projektet færdigtegnet og
beskrevet i detaljer inden det præsenteres for byen. Steen vil
gerne modtage input fra bestyrelsen indenfor de 10 dage senest
man. den 17. sept. 2018.
Projektgruppen mødes den 4. okt. Kl. 20.00 hos Nis Peter.
Projektgruppen består af Kristian, Steen, Eric, Nis Peter og
Else.

11. Pansergraven - Anne er
ambassadør

Anne har styr på alt det praktiske vedr. arrangementet. Det er
også Anne som tager imod tilmeldinger. Anne overdrager
projektet til Eric umiddelbart før arrangementets afholdelse.
Arrangementet løber af stablen den 22. sept. kl.11.00.
Eric og Steen har ansvaret for arrangementet. Eric byder
velkommen på Bylaugets vegne når alle mødes ved
Pansergraven.

12. Fyraftensgudstjeneste - Else er
ambassadør

God reklame i Kirkebladet. Else aftaler nærmere med Hasse og
Højskolen.

13. Virkelyst

Deadline for aflevering af materiale til Else er fredag den 12.
oktober 2018.
•

Artikel om Foreningsfestivallen Kirsten

•
•

Artikel om Pansergraven
Steen
Artikel om Fyraftensgudstjenesten Anne

•
•

Reklame for juletræstænding den 30. nov. 18 Eric
Reklame for generalforsamling den 29. jan. 19
Kristian

•

Reklame for Fastelavn den 3. marts 19 ?????? Else

Bladet udkommer 10. – 11. november 2018.

14. Eventuelt

Else skal spørge Anders om han vil være julemand.

Dagsordenspunkter til næste møde den
7. nov. 2018 Anne – Kirsten melder
afbud.

-

Juletræstænding
Sæsonprogram
Generalforsamling
Bymidteprojekt

Eric
Alle
Kirsten og Kristian
Steen

Beskrivelse af Tovholderfunktionen i forbindelse med Bylaugets aktiviteter:
Vi kan selvfølgelig uddelegere opgaverne.
Skrive en lille omtale af arrangementet i Virkelyst før afholdelsen og en kort artikel om arrangementet
efter afholdelsen.
Skrive en kort artikel til avisen om arrangementet samt evt. at få fremstillet plakater til vores A skilt og
udhængsskabe ved Dagli´Brugsen – aftales med Else som har forbindelsen til HANSENBERG.
HUSK alt hvad der hænges op af banner, plakater etc. skal tages ned igen.
Sørge for at der bliver taget billeder til arrangementet
Andre praktiske gøremål såsom at bestille frivillige til hjælp med diverse opgaver f.eks. pakning af
slikposer ifm. juletræsarrangementet – opstilling og nedtagning af Sankt Hans bål osv.

