Møde i foreningen Børglum og Omegn torsdag d. 18.05.2017
Til stede: Diana, Lene, Kjeld, Susanne, Stine og Linda
Fravær: Kasper, Anette, Torben og Jacob
Referat fra sidst godkendes.
Diana mangler ny kode til Nemid for at kunne tilrette kontaktpersoner for foreningen.
Susanne vil få rettet nyt CVR.NR. hos Tryg, Super Brugsen og XL-byg.
Lene fortæller om arbejdet med en landsbypedel i gruppen ”Blywe”. Der mangler stadig en ”kandidat” til
stillingen.
De 5 kontaktpersoner er:
Vittrup: Poul Erik Kammer
Em: Jørgen Korsgaard
Vrensted: Jørgen Schierup
Lyngby: Hans Jørgen Krogh
Børglum: Lene Nielsen

Derudover fortælles om arbejdet med Klosterruten. Der er blevet bevilliget gratis skilte til afmærkning af
ruten fra Landbrugsrådet - ”Spor i Landskabet”.
Lene og Birger finder en dato for arbejdsdag. Pengene til dette formål skal bruges inden d. 01.10.2017.
Ang. søgningen af fonde vil Diana gerne være koordinator. Der laves evt. en liste, så man kan se, hvem der
er søgt, hvornår og til hvad.
Stine fortæller om arbejdet med hjemmesiden, og at der skulle komme et udkast på søndag.
Kasper har købt ind til at få lavet skiltene ved byenderne, og Oskar laver disse.
Det aftales at de forskellige udvalg søger ”bestyrelsen” om penge til at afholde et arrangement/indkøb af
ting.
Arrangementsudvalget for godkendt deres ansøgning om penge til diverse arrangementer i 2017.
Når der indbetales vedr. fester/billetter m.m., så skal der bruges kontonr. 73751063383.
Der er ligeledes blevet bevilliget ca. 1.200,00 til maling til den store sal i forsamlingshuset.
Der har været ”gardinmand” i forsamlingshuset for at måle op rullegardiner. Det vil koste ca. 25.000,00
uden montering hos Garant. Der bliver måske indhentet et tilbud mere.
Der skal også indhentes tilbud på nye glas, da en del af de gamle er ramt af glaspest, samt tilbud på
reservedel til opvaskemaskinen eller leasing af ny opvaskemaskine.
Vedr. Banko:
Fremover vil der kun blive indkøbt 27 gevinster til rækkegevinster, da der gennem længere tid har været ca.
3 i overskud.
Diana vil lave liste over varer, der bestilles ved købmanden til bankospil med priser, så det er nemt at
checke bonen, om det er det rigtige beløb, der er skrevet på.
Diana vil tale med Birger om, om der er planer for pengene tjent ind ved tidligere afholdte Romdamsfester
og orientere om, hvordan de skal udfylde ”skema” for at søge om penge til festen.
Finn Helledie vil blive spurgt, om han kunne tænke sig at varetage opgaven med være ”kontaktperson”
vedr. legepladsen.

