Referat for bestyrelsesmøde i Foreningen Børglum og Omegn d. 4. Sep. 2018
Tilstedeværelse: Diana, Linda, Torben, Susanne, Hanne, Tordis og Jakob.
Siden sidst.
1. Gennemgang af sidste mødes referat:
a. Fondssøgningsudvalg. I gang, men processen skal finjusteres. Der er søgt penge
til opdatering af webside.
b. Borgermøde d. 11. Sep. Kl 19.30.
i. Tordis laver forslag om bålplads, shelter, grillhytte (EUC nord, jakob har
kontakt) og evt natur legeplads,
c. Søren ryge evaluering, gik godt. Mange tilmeldt til Mikkel Kessler.
d. Årets Borger – gemmes til næste møde
e. T-shirts: let ændring af logo godkendt.
i. Fra Storm Textil. Flaskegrøn polo med stræk. Kun Logo ryg. Kun herre
model. Ca 100 kr stk alt inkl. Ved 32 stk. 2 mdr ventetid. Total 33.98,24
kr.
der bestilles senest tirsdag d. 11. Sep. Prøves ved Banko Mandag d. 10. ,
kan ellers prøves ved susanne. Vedtaget d.d.
susanne ansvarlig
f. Romdamsfesten, endelig oversigt: 5.501kr overskud.
g. Kommunen har skiftet skabet rundt elmåleren. Susanne er obs på om måleren
bliver skiftet.
h. Forsikring hjertestarter. Den er ikke dækket med abonnementet.
2. Referat godkendt.
Generelt
3. klubaftner – Linda.
a. Første møde Torsdag d. 13/9. 19.30 - … Ideen er at familier kan dukke op, Dart,
billard, strikning, spil, film o.lign.
4. Leje af forsamlingshuset. Susanne tænker lejekontrakten trænger til opdatering.
Forslag:
a. Fast lejeafgift, men plus forbrug ud over et bestemt antal KwH. Gider nogen tage
sig af aflæsning?
b. Skal prisen hæves for ekstra dage?
c. Betaling af leje ved udlevering af nøgle/kode?
5. Hjemmesideopdatering.
a. Der er søgt penge til opdatering i vedligholdelsesudvalget.
b. Der er bred enighed om, at når man har en hjemmeside så skal den køre
ordenligt. Det vedtages at Stine kan sætte opdatering i gang, så lægger vi penge
ud til det før vi ved om vi får pengene fra udvalget.
6. Udvalgsopdatering: Der er ingen opdatering fra nogen udvalg.
a. ROV udvalget holder snart møde og lægger plan om renovering
b. Arrangements udvalget har snart møde
c. Fondssøgningsudvalget kører.
7. Hush Koncert.

a. Linda, Torben, Susanne, Kjeld, Tordis, Jakob, Diana, Anette, Birgitte hjælper.
8. Banko.
a. Hvordan får vi flere hjælpere, så det ikke er hver anden mandag man har vagt?
Kan der oprettes vikar liste, kan spillerne opfordres til at melde sig til at hjælpe
fra kl 17 til spilstart?
Kan bankohjælpere findes i Vejby?
Forslag:
- SE Fond til Gasfyret i huset. Jakob undersøger fyret.

