Foreningen Børglum og Omegn
Bestyrelsesmøde d. 8. marts 2017
Tilstedeværende: Susanne Mouritsen, Jakob Østergaard, Lene Nielsen, Stine Jensen, Kasper Aagren
Grimmeshave, Kjeld Nielsen, Anette Andersen, Diana Nielsen, Torben Christensen og Linda Mariegaard
Fraværende:
Ansvarlig
Siden sidst.
1. En kort gennemgang af sidste mødes referat, bl.a. for at tjekke status på
opgaver, og i gang satte projekter.
Vigtige beslutninger:
1. Mulighed for at oprette helt nyt CVR. Hvad koster det med tinglysning.
- Ny tinglysning koster 1660,- for forsamlingshuset, (Romdammen og
Grande Pladsen) hver i sær. Alle stemmer for ny tinglysning, for en ny
start.
2. Hvilken bank arbejder vi hen mod at have som eneste.
- Vi beholder fortsat 2 banker, Nordjyske Bank til alt den daglige drift og
garantbeviser beholdes i Sparekassen Vendsyssel.
3. Kontingent, hvordan indkræves dette i praksis? Forslag, der husstands
omdeles en arrangements kalender, info seddel med reklame for vores
hjemmeside og lignende + kontingent opkrævning.
- Der husstandsomdeles information om kontingent og hvordan dette
indbetales – vi inkludere i år mobilepay som en betalingsmulighed og
dropper girokort. Sammen med denne info omdeles
arrangementskalender for 2017. Kontingent betales inden d. 30. april i år,
men i 2018 skal der være indbetalt kontingent inden d. 1. april.
- Der printes 200 stk. som omdeles efter den tidligere Vej opdelings model
beboerforeningen har benyttet til dette – denne rettes til med vores
navne og rundsendes. Omdeles inden d. 19. marts.
Udvalg
1. Hvordan gøres dette i praksis
- Der tages udgangspunkt i den udvalgsplan som sammenlægningsudvalget
har udarbejdet. Der laves i samme oversigt et indblik i hvem der er med i
udvalgene, samt ansvarlig for udvalget.
- Der udarbejdes en ansøgning, sådan hvert udvalg kan ansøge foreningen
bestyrelsen om penge.
2. Kort gennemgang af den arrangement kalender udvalget har vedtaget på
deres møde d. 23/2-2017
- Alle godkender denne.
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3. Affalds indsamling, hvem styre det? Uklarhed omkring tidspunkt.
Afholdes kl. 9.30 d. 2. april.
Opsamlinger
1. Hvordan går det med salget til Ib Grønbech, det sidste vi skal have styr på er
følgende, hvordan sælges de sidste billetter (evt. annonce), mad til artister,
bar priser, natmad, hvem hjælper på dagen og har dermed gratis adgang.
Deadline?
- Udsolgt d. 8. marts 2017
- Der er gratis adgang til alle bestyrelsesmedlemmer, både de gamle og de
nye.
- Alle hjælpere møder ind kl. 19 torsdag til opstilling. Der aftales torsdag
hvornår vi møder ind fredag.
- Der skal skaffes flere garderobe stativer
- Lejlighedsbevilling og Kodaafgift
2. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling i foreninger der skal stå for
vores LANDSBY PEDEL, hvem deltager fra vores side.
- Stiftende generalforsamling er torsdag d. 6. april, Diana og Lene deltager.
3. Klosterruten. Ansøgning nåede desværre ikke med, men skal vi gå i gang her i
foråret alligevel.
- Vores ansøgning er nået med alligevel, vi ved dog ikke om vi er udvalgt til
støtte. Lene afventer svar fra Gert.
- Birger Nielsen er tovholder på selve projektet.
4. Hvem byder nye beboer velkommen frem over og hvad skal velkomstgaven
være.
- Gratis medlemskab af foreningen frem til næste kontingentsopkrævning,
samt en gave i form af 2 flasker vin og gavekort til bankoplader.
Derudover får de en velkomsthilsen på papir og arrangementskalenderen.
- Lene byder velkommen.
5. Der er behov for tilsagn til vores grønne team om penge til blomster, krukker,
jord osv. Lene uddyber.
- Der bevilliges 2500,- til dette. Dog udfyldes ansøgning.
6. Hvordan med mail listen, kan vi fortsat sende info til de som er på mail listen
pt.
- Der sendes en mail til alle på maillisten, om det er okay at der
fremadrettet sendes mail fra en fællesmail i stedet for Lindas mail.
7. Kort opsummering på hvor langt vi er med hjemmeside??
- Der oprettes et nyt domæne ”www.børglumogomegn.dk”
- Al nyt om foreningen og udvalg samles og sendes til vores webmaster,
hvorefter han går i gang med opbygning af ny hjemmeside.
- Der bliver mulighed for betaling af kontingent, arrangementsdeltagelse
osv.
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Nyanskaffelser
1. Opvaskemaskinen i forsamlingshuset er i stykker og en reservedel til 7500 +
moms er meget nødvendigt.
- Der forsøges i stedet med grundig afkalkning.
Indkommende forslag
1. Der er forslag om info skilte til begge chikaner til info omkring arrangementer
osv. I Børglum og omegn
- Alle kommer med sit forslag på næste møde
2. Priser for leje af telt
- Der laves ingen ændringer på prisen
- Der udarbejdes en ny lejekontrakt
3. Gave politik
- Der gives INGEN gaver.
4. Leje af forsamlingshus og telt politik
- Bestyrelsen kan leje 1 gang årligt til denne pris:
Forsamlingshuset Kr. 500,00 + rengøring (for weekenden)
Teltet Kr. 0,00
5. Forslag om medlemsrabat
- Stine har udarbejdet et forslag til rabatter, som alle godkender. Dette
skema sendes ud sammen med kontingent og arrangementsseddel.
Eventuelt:
1. Det gamle telt skal væk fra Per Steffensen. Der stemmes for at teltet overgår
til fårelauget.
2. Næste møde fastsættes ikke, det besluttes senere efter behov. Formanden
indkalder.
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