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MØDEREFERAT BORGERFORENINGEN 

TORSDAG D. 29. APRIL 2021, KL. 19.00 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. Status på åbne opgaver   

a. Toiletter (Frederik/Thomas/Emil)  

b. Fodboldbord (Thomas)  

c. Hul i tag over lille sal (Otto)  

d. Lys i store sal (Thomas)  

e. Oprydning kælder/depotrum (Berit)  

f. Trådløs mikrofon (Berit)  

4. Gymnastikforening  

5. Generalforsamling  

6. Kontingent  

a. Yderligere støtte?  

b. Ny folder  

7. SMS-service  

8. Siden sidst  

a. Affaldsindsamling  

b. Åben landsby   

9. Årets landsby  

10. Kulturfest to go  

11. Arrangementer 2021  

12. Økonomi (Berit)  

a. Fondssøgninger (kort status)  

b. Status på økonomi med Corona  

13. Eventuelt  

14. Ny mødedato  
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

Ad 3. Åbne opgaver – status 

a. Toiletter (Frederik/Emil/Thomas) 

Murer og Frederik reparerer revner og pudser vægge 30-04-2021. 

Skal helst være færdig inden 4 uger fra dato da forsamlingsforbuddet 21. maj øges til 50 og 11. juni til 

100 personer. 

Kloakrør m.m. er i restordre.  

Skillevægge: Thomas afventer nyt tilbud. 

b. Fodboldbord (Thomas)  

Ingen erstatning. Indgivet for sent. Otto sender første mail til Thomas, så Thomas kontakter firmaet 

igen. 

c. Hul i tag over lille sal (Otto). 

Ingen vand kommet ind siden sidst. Der holdes øje med om det sker igen. Sandsynligvis mos på taget, 

der har hobet sig op, så vandet kunne løbe baglæns.  

d. Lys i store sal (Thomas)  

2 lysdæmpere skiftet i store sal. En lampe er defekt, da pinolskruen er blevet skruet over gevind. Der 

ligger muligvis ekstra i det gamle køkken. Thomas kigger på det. 

e. Oprydning kælder/depotrum (Berit)  

Depotrummene er ryddet op. Kælder mangler pudsning og kalkning af vægge, inden reoler kan sættes 

op, og der kan ryddes op. 

f. Trådløs mikrofon (Berit)  

Gymnastikforeningen køber en, da firmaet er gået konkurs. 

Ad 4. Gymnastikforening 

Moor Liners/Line Dance har fået så mange medlemmer, at de gerne vil danse både tirsdag og torsdag, hvis 

de kan få udvidet lokaletilskud. Gymnastikforeningen er ved at undersøge. Tilladelse givet til at starte op 

om torsdagen i en halv sæson for at se om der er tilslutning og kan fås øget lokaletilskud. 

Ad 5. Generalforsamling  

Foreslået at vi venter med generalforsamling til efter 1. august, hvor forsamlingsforbuddet forventes hævet 
eller helt fjernet. Hvis afstandskravet med 2 m2 pr. person ved siddende arrangementer fastholdes, betyder 
det max 59 personer i store sal. 

Generalforsamlingen fastsættes til torsdag d. 12. august 2021 mod at Corona reglerne bliver som forventet. 

Ad 6. Kontingent  

a. Yderligere støtte?  

Kontingentet er fastsat for 2021.  

Der er kommet en ny pulje ”støtte til landsbyerne”. Det er en stats-pulje, som kommunerne skal 

administrere. Den dækker kun udvendig vedligeholdelse og ikke almindelig drift. Der vil blive krævet 

en egenbetaling. Hvis der ikke er penge i kassen, skal vi så søge støttepenge fra byen? Thomas vil 

foreslå, at vi ansøger puljen om ny tag på lille sal plus rens og maling af den gamle del af taget.   

Emil har fået mundtlig tilkendegivelse på 20-25.000,- Han får indhentet endeligt tilbud på rens og 

maling af det gamle tag. Vi skal have indhentet tilbud på skift af den nye del af taget. 
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Thomas og Berit skal senere have et Teams møde m/Herning Kommune, hvor vi skal have svar på flere 

ting (Hvor stor egenbetaling? Er frivillige arbejdstimer en del af egenbetaling? Må vi selv skifte taget? 

Samt flere spørgsmål som Berit og Thomas har noteret. 

Støttebeløbet fra byen, skal være op til den enkelte, så folk kan give det, de har råd til. Støttebeløb er 

nødvendigt bl.a. pga. Corona da overskuddet fra de forrige 2 år er opbrugt til at dække faste udgifter. 

Besluttet, at vi spørger byen om hjælp. 

b. Ny folder.  

Vi er ved at lave ny folder til uddeling ved kontingentindkrævning, hvori ovenstående punkt bliver 

skrevet ind.  

Ad 7. SMS-service  

GDPR plus markedsføringsloven overholdes ikke. Vi kan købe et professionelt system til at køre det i. Prisen 
er 22 øre pr. sms. Hvis vi vil have 2-vejs kommunikation (hvor der kan svares retur på sms – fx tilmeld, 
afmeld osv.), koster det 123,75 pr. måned. Foreningerne kan også deles i grupper, så menighedsråd, 
Borgerforening osv. kun sender til dem, der er interesseret i deres arrangementer. Vi vil gerne have flere 
portalbrugere, så vi kan have flere brugere med adgang. 

Tages med på fællesrådsmødet d. 20. maj, kl. 19.00 i Simmelkærhus, da musikskolen måske også er 
interesseret. 

Thomas/Jean informerer Arne. 

Ad 8. Siden sidst  

a. Affaldsindsamling  

God tilslutning. 18 personer – børn og voksne. Godt vejr. Der blev fyldt 1 stor container med blandet 

affald, 1 med plastic og ½ med flasker uden pant. 

b. Åben landsby   

Thomas deltog i et teams møde d. 27/4-2021 med Herning Kommune. Projektet har skiftet karakter et 

par gange pga. manglende forventningsafstemninger. Ambitionsniveauet fra projektlederen var fra 

starten væsentlig højere end byernes. Plus projektlederen ville gerne have det afholdt her og nu. 

Simmelkær har ingen byggegrunde, erhvervsgrunde eller boliger til salg, men vil gerne være med i 

mindre omfang. Bl.a. Den gode historie om landsbylivet. 

Projektet er on-going. Næste møde er d. 26. maj 2021. 

Ad 9. Årets landsby  

Vi har vist ikke nok at byde ind med til at melde os i konkurrencen. 

Ad 10. Kulturfest to-go  

Herning kommune holder kulturuge i juni. Gymnastikforeningen har et arrangement med Kroket klubben 
og team-teateret i Simmelkær. Line Dance har et arrangement i Snejbjerg. 

Ad 11. Arrangementer 2021  

• Fællesspisning - januar  

• Herre-aften - februar  

• Virksomhedsbesøg (Jacobsen Honning) - marts 

• Tøse-aften (Nørrelund drinks/Pernille) - september 

• Brunch - oktober 

• Bankospil - 31. oktober 

• Jubilæumsfest - udskudt til juni 2022 
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• Små pop-op happening – grillen tændes osv.  

Ad 12. Økonomi (Berit)  

a. Fondssøgninger (kort status)  

• Sparekassefonden 1. juni er ansøgt. 

Margit skal selv ansøge søge for krattet (Otto undersøger) 

• 1844 er først til oktober 

• Landsbypuljen 

• Landsbykontaktudvalget også til oktober. 

b. Status på økonomi med Corona  

På kontoen dagsdato står der 40.435,- heri er indregnet et Corona tilskud fra kommunen på ca. 

16.000,- og et på 6.000,- fra en puljefond. 

Sidste år samme tid havde vi 13.000,- efter indkøb af nye duge, service, opgradering af køkken m.m. 

for ca. 20.000,- 

Ad 13. Eventuelt  

a. Thomas og Berit har en del forskellige møder med kommunen i den kommende tid. 

b. Inden åbning kigges på terrassen. Rettes op inden nogen kommer til skade. Thomas og Emil. 

c. Thomas har modtaget en henvendelse fra borgere om Borgerforeningen vil rejse en bekymring om 

krydset Troldbjergvej/Mejrupvej overfor kommunen. Thomas kontakter kommunen.  

d. Samtidig sender Thomas en forespørgsel om muligheden om en cykelsti til Sunds. 

e. Asfalten i Hovedgaden ud mod Skivevej slår revner. Thomas kontakter kommunen. 

f. Thomas foreslog om vi skulle spørge Herning Kommune om de gamle blomsterkummer fra Herning 

gågade. De skulle så sættes op ved indkørslerne til byen. 

g. Thomas vil gerne, at når der rundsendes mails, så gives en tilbagemelding. Især hvis de indeholder 

spørgsmål 

h. Tovholdere for arrangementer er den, der sørger for, at der er styr på alt til arrangementet. 

Tovholderen giver også besked, hvis der er brug for hjælp fra resten af bestyrelsen.   

Ad 14. Ny mødedato  

Næste møde afholdes torsdag d. 27. maj kl. 19.00 i Simmelkærhus. 

 

 

 

 


