Bestyrelsesmøde d 1. Marts 2019
Til stede:
Diana, Torben, Kasper, Hanne, Tordis, Susanne og Kjeld
Fraværende: Jacob og Linda.
1. Godkendelse af sidste 2 referater
• Referatet godkendes
2. Formel konstituering af bestyrelsen
• Formand: Diana Hybschmann
• Næstformand: Torben
• Kasserer: Susanne
• Sekretær: Tordis Helleland
• Medlem: Kjeld
• Medlem: Kasper
• Medlem: Linda
• 1. Suppleant og PR ansvarlig: Hanne
• 2. Suppleant: Jacob
3. Nordjyske Forsamlingshuse
• Vi opsiger medlemskab
4. Børglum prisen
• Medlemmer: Kjeld, Hanne og Tordis
• Reklame på hjemmeside og hvordan man kan indstille.
5. Klubben
• Vi ønsker et godt samarbejde, og ser det som positivt for børglum at vi har en
klub.
• Det bør være en åben klub for alle medlemmer i børglum og omegn foreningen.
• Vi synes fællesspisning 1 gang om måneden er en god ide, og foreningen vil
gerne støtte dette.
• Vi vil gerne holde et møde med repræsentant fra klubben for at diskutere
mulige løsninger, så der kommer noget regelsæt på bordet.
• Bestyrelsesrepræsentanter: kjeld, hanne, linda og torben
6. Snerydning
• Kasper kontakter Gert Hedemand i kommunen og hører om der kan laves
løsning der.
• Hører også om der kan sættes parkering forbudt skilt på modsatte side af
forsamlingshuset
7. Vrå-Børglum Cykelsti
• Indvielse april
• Møde i vrå mandag d 4. Kl 19.00 – 19.20. diana evt linda tager afsted
• Ideer:
• Cykelløb fra punkt a til punkt b, med lille traktement når de kommer frem.
Udgifter deles i de to foreninger. Find ud af om kommunen har tænkt sig at
holde noget officielt?
8. Crossfit
• Prøvetime – kæmpe ja

9. Fastelavn
10. Generalforsamling stenum. Punkt frafalder
11. Romdamsfest
• Der spørges til underskudsgaranti på 6000 kr. Godkendes.
12. Skolens udvalg
• Møde d 13. Med kommunen
13. Rengøring
• ROV udvalgsmøde i går – Rengøringsperson vil gerne fortsætte, der holdes
møde d 11. Marts med fastsættelse af krav. 3 mdr prøve periode.
14. Bestyrelsen er blevet opmærksom på at Arne Sølvkær har lejet forsamlingshuset til en
stor fest d 23. Marts 2019. Bestyrelsen vil gerne give Arne lov til at leje
forsamlingshuset gratis, som erkendelse af hans store frivillige indsats hver uge.
15. Leje af forsamlingshuset:
• Bestyrelsen er enige om prisstigning fra 2100 kr til 2300 kr for enkeltdagsleje
samt stigning fra 300 kr til 500 kr for en ekstra dag.
• Fuld leje betales når man aftaler udlejen.
• Hvis aflysning tilbagebetales 1300 ud af de 2300.
• Prisstigning gælder fra 1. April for nye lejekontrakter. Prisstigninger påvirker
ikke de nuværende lejekontrakter som er indgået.

