Referat betyrelsesmøde d. 19/11-2018 i Børglum og Omegn Beboerforening
Til stede: Hanne, Linda, Diana, Tordis, Kjeld, Susanne, Torben, Jakob
1. Gennemgang og godkendelse af forrige referat.
a. Klubaftner: 15-20 mennesker hver gang, det går rigtig godt.
b. Lejekontrakt: Stine og Diana og Susanne er i gang med opdatering af
lejekontrakt. Tidspunkt for aflevering er kl 15 søndag.
c. Borgermøde om sportsplads. ROV udvalg har taget teten om multihus
d. Hjemmeside opdatering, er i gang
e. Udvalgsopdatering
f. HUSH koncert gik fantastisk
g. Sneøls fest gik fantastisk
h. SE fond og gasfyr: der er sat en på sagen om hvad prisen bliver for udskiftning.
2. Pyntning til jul i byen
a. Der skal anskaffes plastik gran til skiltene. Torben ansvarlig.
b. Torben, Kjeld, Anette, Kasper og Diana hjælper søndag kl 9.
c. Kasper vil gerne hjælpe med opsætning af juletræ. Måske juletræstænding i
forbindelse med juniorklub søndag d 25 nov. Æbleskiver og oprydning af
legepladsen osv.
d. Juniorklub køber kakao og kaffe.
3. Rengøring af forsamlingshuset
a. Ny ordning. Kan der findes et alternativ til nuværende rengøringsmand?
vilkår: fast 2 timer om ugen, ved arrangementer er der evt ekstra.
4. Stines tanker.
5. Ny skraldemand. Tømning bedre efter mandag aften men før weekend. Diana kan tage
beslutning efter snak med anden erhvervsskraldemand.
6. Udvalgsopdatering intet nyt
7. Sidste pulje penge fra landsbyforum.
a. Penge til parkeringsplads
b. Skilte til parkeringsplads så de måske ikke parkerer på vejen.
8. Ang parkering til banko:
a. Lav sedler som kan deles ud på biler.
9. Banko:
a. sidegevinster, forslag:
i. Der har været nogle klager over for mange koteletter og mørbrad,
alternativ:
ii. 50ere
iii. frosne kyllinger
iv. hakkekød
b. 125 krs gevinst, folk er sure over at hvis den deles i to får hver 60 kr. Det sættes
op til 130 kr. Deles i 2 får 65, deles i 3 får 45.
c. Regler for bankospil gennemgås igen. Susanne ansvarlig.
10. Snerydning
a. Diana snakker med nabo om fast pris af snerydning af fortov og op til døren.
Kjeld rydder p-plads hvis nødvendigt.
11. Elmåler er skiftet

12. Der er købt ny vaskemaskine
13. Fastnetstelefon. Oge nu betales der 640 kr i kvartal for et fastnet nr som stiller videre
til en mobil. Ændring vil spare 1908 kr per år. Ny løsning koster 59 kr per måned.
Susanne lukker fastnetsnr.
14. Der er opsat ny nøgleboks ved forsamlingshus. Således er der nu en nøgleboks til
udlejning og en til faste brugere inkl købmanden.
15. Tordis sørger for at arrangere med Kollega om hjertestopskursus. Gerne to
hverdagsaftner inden længe hvis muligt. Der er lige nu 30 hjerteløbere som bør få
kursus.
16. Børglum prisen udkast fra Kjeld. Præsenteres til Jul i Børglum.
17. Julefrokost for frivillige i Børglum d. 1. Februar. Arrangeres af bestyrelsen.
18. Pålægskagemand til banko ændres til rugbrød.
19. Dato for generalforsamling: 22 februar 2019. Diana, Susanne og Kasper er på valg.

