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MØDEREFERAT BORGERFORENINGEN 

TORSDAG D. 27. MAJ 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) 
4. Beretning fra Fællesrådsmødet 

5. Pakkeboks (Nærboks) 

6. Kontingentopkrævning / frivillig ekstra betaling 

7. Herning Kulturfest 2021 (Lån af simmelkærhus til to af arrangementerne) 

8. Teamteatret (Berit) 

9. Simmelkær i fremtiden (Thomas) 

10. Generalforsamling 

11. Økonomi (Berit) 

a. Fondssøgninger (kort status) 

b. Status på økonomi med Corona 
12. Eventuelt 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

Ad 3. Status på åbne opgaver 

a. Toiletter (Frederik/Thomas/Emil) 

Kloakristene, der kom hjem, var forkerte. Nye er bestilt. 

Terrassen rettes op og rengøres fredag d. 28/5 af Emil og Thomas. Rengøring indendørs lørdag. 29/5. 

Udendørs rengøring søndag 30/5. Erik kommer og klipper hæk, Lars kommer og fejer og Otto river gruset. 

Første udlejning er d. 19/6 til en konfirmation. Udlejning igen weekenden efter d. 26/6. Herefter først 

igen d. 10/7. Arbejdet med toiletterne fortsættes først igen efter 26/6. 

Handicaptoiletter skal have skiftet blandingsbatteriet og indmad i toilet, hvis der er penge til det. 
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b. Fodboldbord (Thomas) 

Thomas er fortsat i dialog med firmaet.  

Ad 4. Beretning fra Fællesrådsmødet 

Mødet blev afholdt torsdag d. 20. maj. Julestuens overskud skal gå til taget på Simmelkærhus.  

SMS-service betales af Fællesråd. 

Ad 5. Pakkeboks (Nærboks) 

Thomas tager fat i firmaet igen. 

Ad 6. Kontingentopkrævning / frivillig ekstra betaling 

Pga. manglende tid bliver opgaven delt i 2, så der her og nu uddeles en flyer om kontingent/frivillig betaling 

til taget samt en flyer om kulturugen.  

Når K&F skal uddeles, går vi rundt med velkomstfolder og bestyrelsesfolder. 

Ad 7. Herning Kulturfest 2021 (Lån af simmelkærhus til to af arrangementerne) 

Børnearrangementet og Teamteatret vil gerne låne forsamlingshuset d. 7. og 9. juni, hvilket er ok. 

Ad 8. Teamteatret (Berit) 

Team teatret vil gerne have Simmelkær som ambassadører. Berit har møde med dem mandag om hvad det 

går ud på. Berit formoder, at vi skal reklamere for dem – til gengæld lægger de arrangementer herude. 

Berit sender en mail med info om mødet. 

Ad 9. Simmelkær i fremtiden (Thomas) 

Vores workshop m/omvendt Brainstorm blev udskudt pga. Corona. I første omgang kun bestyrelsen. Senere 

skal der inviteres til borgermøde. Berit har kontakt til en konsulent, som arbejder med byudvikling, som 

gerne vil komme til borgermødet.  

Vi mødes søndag d. 4. juli 2021, kl. 9.00 til morgenmad. Vi starter med et ultrakort bestyrelsesmøde. Hvis 

vejret tillader det, slutter vi af med at tænde grillen til frokost. 

Ad 10. Generalforsamling 

D. 12. august 2021. Vi skal sende indkaldelse ud senest 29. juli 2021 – må iht. vedtægterne være i 

husomdelt folder, på hjemmeside og på Facebook, hvis vi vil spare avisannoncen. 

På valg: 

Otto – ønsker ikke genvalg 

Kristian – tænker indtil næste møde 

Jean - modtager genvalg 

Ad 11. Økonomi (Berit) 

a. Fondssøgninger (kort status) 
• Sparekasse Thy søges til helstegt pattegris til Nu-må-vi-mødes-igen-sammenkomst 
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• Landsbyfornyelse søges til taget – udskiftning over lille sal/gang og rens/maling af resten.  

Ansøgningsfristen er 12. juni.  

Vi skal medsende 2 tilbud i ansøgningen - Emil får 2 tilbud på rens og maling plus 2 tilbud fra tømrer 

på skift af tag heraf 1 lokal håndværker. 

Egenbetalingen er 50% og skal være likvide midler, så vores arbejdstid kan ikke medregnes. Skal 

komme fra indsamling i byen samt overskuddet fra julestuen.  

b. Status på økonomi med Corona 

Intet nyt siden sidst. 

Ad 12. Eventuelt 

1. Landsbykontaktudvalget 

Berit og Thomas var til møde 26/5. Åben landsby projektet fortsætter. 

Landsbykontaktpuljen: Udvalg laver beskrivelse af hvad der kan søge til, beløb der kan søges, 

afstemningsregler, osv. 

2. Kroketarrangement  

Gymnastikforeningen køber Borgerforeningens øl og vand, inden de bliver for gamle. 5,- pr. stk. De får 

kaffen gratis, da den også er ved at udløbe. 

3. Kratudvalgsmøde 

Afholdes d. 1. juni i krattet. Frederik og Kristian deltager. 

4. Lejeaftale med Emil.  

Vi har aldrig fået lavet en skriftlig aftale med Emil om trekantsstykket. Thomas snakker med en jurist 

om det bør tinglyses eller ej, og laver efterfølgende en lejekontrakt for så lang periode som muligt. 

Ad 13. Ny mødedato 

Lørdag d. 4. juli 2021 kl. 9.00 i Simmelkærhus – samme dag som Omvendt brainstorm workshop. 

Det bliver et kort møde med kun de mest presserende emner. 


