Foreningen Børglum og Omegn
Bestyrelsesmøde d. 24. januar 2018
Tilstedeværende: Lene, Linda, Susanne, Jacob, Torben og Diana
Fraværende: Kjeld, Kasper, Stine og 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
Vi valgte at springe dette punkt over grundet mandefald. Det tages op på
næste møde som afholdes 13 februar 2018.
Overblik:
1. Julefrokost d. 2/2, mad – drikkevare – klargøring – oprydning.
Diana bestiller mad og drikkevare.
Lene laver lækre desserter af kirsebær sovsen der var i overskud fra
julebanko.
Torben sørger for musik.
Dem der kan mødes kl. 17.00 d. 2/2 for at dække bord og gøre klar til
julefrokost.
Mad og drikkevare vil være på skolen kl. 17.
Udvalg
1. Hvordan går det i udvalgene, kort opdatering.
- Intet nyt i RoV udvalgt.
- Banko køre fint efter de er rykket frem med start til kl. 19.
- Intet nyt fra det grønne team, de er i vinterhi.
2.
Nyanskaffelser
1. Hjemmeside vedligehold, alle er enig i at køb af forenings PC til
vedligehold af hjemmesiden er en go ide. Stine har fundet en til 1200.
Dette køb er godkendt.
Indkommende forslag
1. Generalforsamling, tid, dato, sted og stemmeret.
- Dato 22/2 kl. 19.30 på skolen
- Der serveres kaffe og kagemand fra Føtex.
- Stemmeret har de som har betalt kontingent for 2017.
- Der laves en dele seddel til omdeling i hele Børglum og Omegn,
arrangements kalender på den ene side og indkaldelse til
generalforsamling på denne anden side.
Disse deles ud på vore ruter inden d. 4/2. De er klar senest d. 2/2. der
følger en rute opdeling med.
2. Nyt møde d. 13/2 for at få de sidste detaljer på plads til generalforsamlingen.
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Eventuelt:
1. Burde Foreningen ligge op til at der igen skal gang legestue i Børglum nu der
er så mange børn.
Eventuelt give rundstykker hvis de ønsker at samles.
2. Jule udsmykning direkte på vores lygtepæle. Lene undersøger med
kommunen om dette kan lade sig gøre og hvad der eventuelt skal gøres for at
det kan.
3. Kalenderen i det kolde rum skal frem over være opdateret med om der er
lejet ud i weekenden, så banko holdet kan se om der skal ryddes. Diana har
fra d.d. ansvar for at opdatere denne. Hvis i vil være helt sikre skriver i bare en
sms til hende.
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