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MØDEREFERAT BORGERFORENINGEN 

TORSDAG D. 05-08-2021, KL. 19.00 I SIMMELKÆRHUS 

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

Frederiksen 

Fraværende: Otto Andersen  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (TB) 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (TB) 

3. Siden sidst (TO-alle) 

4. Generalforsamling (TD/TB) 

5. SMS-service (TO-Thomas) 

6. Vælgermøde/helstegt pattegris (TD-alle) 

7. Økonomi (TO-Berit) 

a. Fondssøgninger (kort status) 

b. Status på indsamling til tag 

8. Eventuelt 
 

TO (Til orientering), TD (Til diskussion/debat) TB (Til beslutning). 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

Ad 3. Siden sidst 

FODBOLDBORD: Stænger er endnu ikke kommet. 

UDLEJNINGER: Berit har haft travlt med bookinger. Der er 3 ledige weekender fra nu og til 1. december. 

TOILETTER: Skrider stille og roligt fremad. Dele begynder at komme hjem. Gulve er ved at være færdige. 

Der bestilles maler og skillevægge nu. 

Ad 4. Generalforsamling 

Vi skal have fundet en anden dirigent. Ellers er der pt. ikke noget ekstra udover almindelig dagsorden. 

Berit bestiller mad v/Lone (Irenes) og kringel. 

Ad 5. SMS-service 
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Er skudt i gang. Borgerforeningen/Fællesrådet og menighedsrådet sat i Kultur og 

Fritid. Første sms sendt rundt til alle de gamle. Nogle har tilmeldt sig og andre meldt fra. 

Gymnastikforeningen melder selv ud til egne foreninger, for at undgå forvirring, når der bliver flere 

undergrupper – hhv. badminton, line dance, kroket, petanque. Berit snakker med Arne. 

Ad 6. Vælgermøde/helstegt pattegris 

Lørdag d. 18. september, kl. 13.00 - 14.00. Vælgermøde starter kl. 14.30. 

Thomas bestiller gris og kontakter partierne/pressemeddelelse. 

Emil: Fadølsanlæg og engangskrus. Almindelig og Classic. 

Sodavand (dåser) & kildevand fra Rema.  

Sodavand 10,- Øl 30,- Overskuddet går til taget 

Berit: Engangsservice. Prøver at finde sponsorat. 

Bindende tilmelding. Maden sponseres af Frederik. Pris for mad: det du vil give – alle pengene går 

ubeskåret til taget. 

Ad 7. Økonomi 

a. Fondssøgninger (kort status) 

Penge fra jubilæumsfonden. 16.000,- + 13.000,- Til faste udgifter. 

b. Status på indsamling til tag 
44.050,- kommet ind. Fondssøgningen var indgivet korrekt. De kigger på det dyreste tilbud. Vi 

skal selv give halvdelen af det endelige beløb. 

93 medlemmer i Borgerforeningen til dato. 

Ad 8. Eventuelt 

Ingenting. 

Nærboks. Thomas snakker med dem i næste uge, om vi kan få en boks herud. Placeres hvor 

skraldespandene står nu. Der er gadelys. 

 


