Foreningen Børglum og Omegn
Bestyrelsesmøde d. 13. september 2017
Tilstedeværende: Kjeld Nielsen, Susanne Mouritsen, Linda Mariegaard, Lene Nielsen, Stine Agnete Jensen,
Anette Vejby Andersen
Fraværende: Kasper Grimmeshave, Torben Christensen og Jakob Østergaard
Ansvarlig
Siden sidst.
1. En kort gennemgang af sidste mødes referat, bl.a. for at tjekke status på
opgaver, og i gang satte projekter.
- Intet nyt angående landsbypedel
- Arbejdsdag klosterruten d. 30. september – Lene indkalder.
- Ny mand til hjemmeside, som allerede er færdigudviklet – der mangler
blot tilrettelser i samarbejde med ekstern, Lisa og Stine. Der er samtidig
indkøbt alt til nye ”byskilte” af samme portion penge – ca. 1300,- tilbage.
- Banko ændres til at starte kl. 19 fra det store julespil. Klage over mikrofon
til banko – vi forsøger at købe alm. batterier i stedet for de genopladelige.
- Tovholder til legepladsen søges, evt. Finn. Legepladsen ”pakkes” ned efter
efterårsferien. Der hænges et skilt op med nummer til kontaktperson.
Overblik:
1. Hvordan går det med økonomien
- Generel gennemgang af Susanne, se bilag.
2. Forsikring
- Der indhentes nye tilbud
3. Telefon
- Kan fastnetnummeret skrottes? Der tjekkes op på hvor mange
omstillinger der laves. Fremtidigt ændres oplyst nummer i forbindelse
med Forsamlingshuset til mobilnummeret. Dermed udfases
fastnetnummeret.
4. Ideer og forslag til 2018
- Romdamsfesten d. 9. juni
- Arrangementsudvalget laver ny plan
5. Beslutninger kunne vi lige sende en sms også med indkøb?
- Banko”ledere” sender ny info til de andre banko”ledere”.
- Husk indkøbseddel til Diana til banko.
Udvalg
1. Hvordan går det i udvalgene, hvad har de gang i pt.
- Grønt team mangler folk, for at kunne klare forsamlingshuset også.
- Status fra Birger på Romdamsudvalget/oprydning i efteråret.
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ROV udvalget planlægger renovering af salene i det nye år, hvis der kan
findes sponsorpenge. Arbejdsdag d. 24/9 kl. 8.30.
- Teltudvalget laver en teltmanual som er klar til næste sæson, sammen
med ny lejekontrakt. Umiddelbart sendes der 1 mand med gratis og så
skal man selv stille med resten.
2. Hvordan får vi flere med i vores udvalg
- Vi skal aktivt opsøge alle i byen, som ikke er med.
Nyanskaffelser
1. Er der noget vi mangler?
Indkommende forslag
1. Kunstbibliotek i skolen?
2. Snerydning til forsamlingshuset
Eventuelt:
1. Tinglysning/OIS
2. Folkeoplysningsforening
3. Annonce til kunstudstillingsbladet med nyt logo
4. Brandtilsyn netop lavet i.flg. Kjeld
5. Hjertestarter ved hjælp at julekalendere og evt. sponsorat fra AC Mejeri
Maskiner. Linda har søgt og afventer svar i efteråret.
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