Foreningen Børglum og Omegn
Bestyrelsesmøde d. 8. november 2017
Tilstedeværende: Kjeld, Diana, Lene, Linda, Jakob, Kasper, Torben, Stine og Susanne
Fraværende: Anette
Ansvarlig
Siden sidst.
1. En kort gennemgang af sidste mødes referat, bl.a. for at tjekke status på
opgaver, og i gang satte projekter.
a. Regnskabet for klosterstien gøres op og afsluttes hos kommunen.
b. Hjemmesiden er færdig. Den varetages af Stine og Lisa
c. Det er annonceret af banko starter kl. 19 fra det store julespil
d. Susanne og Diana rydder op i de gamle papirer ved lejligheden.
e. Arrangementsudvalget har lavet en ny plan for 2018.
a. Der er forslag om virksomhedsbesøg hos Grøn gas og
førstehjælpskursus.
f. Kunstudvalget ønsker ikke at flytte over i skolen.
g. Snerydning foran huset undersøges af Anette.
h. Der indkøbes en saltspreder.
i. Lene er i gang med at undersøge hvordan og om vi skal flytte
tinglysning fra Børglum Beboerforenings CVR til Foreningen Børglum
og Omegns CVR.
j. Der er indkøbt 100 julekalendere og 100 til og fra kort, som tilskud til
en ny hjertestarter. Det går godt med salget.
Overblik:
1. Julepyntning af byen
a. Der indsættes lyskæder foran forsamlingshuset og i chikanerne.
Torben skaffer lyskæder og batterier.
b. Per køber 5 små juletræer.
c. Kjeld skaffer gran til juledekorationer.
d. Der jule pyntes i byen den 2. december kl. 13.
Der er efterfølgende gløgg og æbleskiver.
2. Billetter til arrangementer
a. Arrangements udvalget vurdere fra arrangement til arrangement om
der skal betalende hjælpere til, om man kan deltage gratis m.m.
Udvalg
1. Hvordan går det i udvalgene, kort opdatering
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Rov-Udvalg
a. Der skal laves en plan over udenoms arealerne ved forsamlingshuset.
2.
Nyanskaffelser
1. Indkøb til hjemmeside vedligehold
a. Der indkøbes foto redigerings program til hjemmesiden. Der forsøges
at søge pengene igennem kommunen.
Indkommende forslag
1. Forenings julefrokost
a. Der aftales et deltagerbeløb på 100 kr.
b. Fredag den 2/2-18 kl. 18.00.
Eventuelt:
1. Hobbyudstilling – Diana står for planlægning.
2. Udvalgene kan melde ind til bestyrelsen, hvis de ønsker at søge om de 20.000
kr.
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