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MØDEREFERAT BORGERFORENINGEN 

SØNDAG D. 04-07-2021, KL. 09.00 I SIMMELKÆRHUS 

Tilstede: Berit Skovlod Kold, Emil Brodersen, Frederik Hoff, Jean Eden, Kristian Frederiksen, Thomas 

Kristensen, Otto Andersen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Siden sidst 

4. Eventuelt 

5. Ny mødedato 

6. Bestyrelsen set indefra (udenfor referat) 

7. Simmelkær nu og i fremtiden (udenfor referat) 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

Ad 3. Siden sidst 

HUSET: 

Berit og co. har fået rengjort huset. Lars og Erik har klippet hæk. Otto har revet gruset. Lars har fejet 

parkeringspladsen. Emil og Thomas har renset terrasse plus lagt flagstangen ned, vasket den og skiftet snor. 

Endvidere er der indkøbt et nyt flag. Berit har sørget for blomster inde og ude. Thomas klaret diverse 

småopgaver i huset ud fra liste fra Berit. 

Der har været 2 udlejninger siden sidst. 

Næste udlejning er 10. juli – herefter er der ro til august til at lave badeværelserne færdige. 

FODBOLDBORD:  

Nye stænger bestilt hjem fra Italien. Kommer i uge 27. Vi skifter dem selv. 

FONDSSØGNINGER: 

Der er sendt fondssøgning afsted på taget. Højeste tilbud var ca. 189.000. Laveste 171.000. Der er ansøgt 

om 85.000, da vi jo skal selv stille det halve. Pr. dato er der kommet ca. 43.000 ind fra byens borgere. 

Tilbud og ansøgning dækker kun udskift af taget over lille sal, da vi er blevet frarådet at rense og male det 

gamle tag, da de ikke vil kunne gå på taget uden at ødelægge pladerne. 
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KRATMØDE:  

Der har været afholdt møde i kratudvalget.  

Der er kun småting, der skal laves. Bl.a. Opsættes mobilopladningsstander m/solcelle, ændring af 

vandmåler, m.m. 

Ad 4. Eventuelt 

Intet 

Ad 5. Ny mødedato 

Torsdag d. 5. august 2021, kl. 19.00 (generalforsamling) 

 

 

 


