MØDEREFERAT BORGERFORENINGEN
TORSDAG D. 26-09-2021, KL. 9.00 HOS FREDERIK
Tilstede: Berit Skovlod Kold, Frederik Hoff, Jean Eden, Thomas Kristensen, Leif Lund, Bjarne Hansen
Fraværende: Emil Brodersen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden (TB)
Godkendelse af referat fra sidste møde (TB)
Bestyrelsesarbejde (TD)
Siden sidst (TO-alle)
a. Sensommerfest
5. Projekter
1. Toiletter (TO-Thomas)
2. Fodboldbord (TD-Thomas)
3. Nærboks (TB-Thomas)
4. Tag (TB)
6. Donationer til taget
7. Kommende projekter og opgaver (se bilag)
8. Arrangementer
a. Brunch: 4. oktober
b. Banko: 31. oktober
c. Herre-aften: 26. februar 2022
d. Mortensaften: brug for ny evaluering!
e. April med Sylvester Larsen?
f. Vælgermøde?
9. Huset div.
a. Kemisk APV/MSDS (TD/TB)
b. Status udlejning (TO-Berit) c. Booking (TO-Berit)
d. Pantaflevering (TO-Berit) e. Nøgler (TO-Berit)
10. Velkomst af nye borgere (TD/TB)
a. Hvordan kommer vi i gang igen
11. Økonomi (TO-Berit)
a. Regnskab 2021 og budget 2022
b. Skraldespande
c. Kontingent 2022, hvordan skal vi opkræve?
12. Eventuelt
13. Ny møde dato
TO (Til orientering), TD (Til diskussion/debat) TB (Til beslutning).

Ad 1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
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Ad 2.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Ad 3.

Bestyrelsesarbejde

Arbejdsdokument ved at blive revideret.
Husk at læse referat.

Ad 4.

Siden sidst

a. Sensommerfest
Primært gode tilkendegivelser.
MobilePay: 7.445 + 700. Kontant 7.000. Endelig opgørelse når de sidste regninger er modtaget.
Ønske om gentagelse næste år fra deltagere. Vil nok give en kuvertpris på ca. 250,- for mad og 3
timers musik. 1. weekend i september næste år.

Ad 5.

Projekter

a. Toiletter (TO-Thomas)
Gulv støbt. Der skal laves kasser rundt om rørene inden vinylgulv kan lægges.
Skillerum kommer 5. oktober.
b. Fodboldbord (TD-Thomas)
Producenten vil ikke tage det som en reklamationssag. Importøren vil gerne lave en aftale med os.
Thomas undersøger om han evt. vil betale for en hærdet glasplade til at lægge ovenpå.
c. Nærboks (TB-Thomas)
Nyt firma står for udrulning. Var fortsat positive overfor Simmelkær. Stå stå i gruset v/bibliotekets
boks. Thomas kontakter firmaet, at vi er interesseret.
d. Tag (TB)
Herning Folkeblad skrev, at vi har fået 100%. Derudover opslag på Facebook med samme besked.
Men vi har ikke fået endelig godkendelse endnu. Der kommer først svar i løbet af oktober.

Ad 6.

Donationer til taget

Der er delt brev ud til alle givere. Yderligere tiltag afventer om vi får pengene eller ej. Hvis vi får pengene,
inviteres bidragere til møde i huset med hvad huset skal.

Ad 7.

Kommende projekter og opgaver (se bilag)

Store/omkostningstunge projekter:
Asfaltering af parkeringsplads 250.000, renovering af murværk/sokkel 310.000, terrasse 25.000, slibning og
lakering af gulv i store sal 6.000.
Gulv bør slibes hvert 2. år så længe der så mange fester og line dance 2 gange om ugen.

Jean Eden
26.09.2021

2 af 4

Berit holder øje med fondssøgninger, der kunne dække de store projekter. Men vi
kommer nok ikke uden om egenbetaling.
Murværk skal snart klares på udvalgte steder af huset.
Terrasse: Faskinen skal også fixes.
Rullegardiner lille og store sal:
Nice to have.
Borde i lille sal:
Bordene i lille sal er bredere end i store sal, da de har et andet formål end i store sal. Enten helt nye borde
eller bordplader. Berit tager fat i Horn i Aulum.
Maling af lille sal:
Døre og paneler. Dør ml. køkken og baggang og mellem køkken og lille sal er alm. celle døre, som kan
skiftes for 300,- stk. Yderdørene trækker til at blive malet.
Stole i lille sal:
Thomas og Berit får skiftet stole ud med de sorte i depotet. De gamle stole sættes til salg.
Opgradering af køkken:
Afvente om tag dækkes 100%
Projektor og internet:
Tidligere været et ønske fra lejere, at der var internet. Installation bør kunne fås gratis. Abonnement vil
koster omkring 3.000 årligt.
Varmestyring og lysstyring kræver internet. Varmestyring er ikke nok. Der skal også returventiler på.
Lys i køkken/armatur skiftet. Lys i stole sal skiftet. Døre justeret og håndtag sat fast.

Ad 8.

Arrangementer

a. Brunch: 3. oktober kl. 10.00
Huset lejet ud d. 2. oktober, men de er færdige lørdag aften. Borde/stole og borddækning skal
gøres søndag morgen af Leif og Frederik. Lone lave maden. Invitation på FB og SMS.
Tilmelding til Berit. Sidste frist torsdag.
Pris: 100,- Børn under 12 år gratis.
Røræg, bacon, pølser, leverpostej, pandekager, pålæg (2 slags), grøntsager til pålæg, ost, frugt,
juice,
10 Wienerbrød, 100 rundstykker, 5 rugbrød. Lund bestiller.
b. Banko: 31. oktober
15 poser kaffe, 20 ænder, chips, rødkål, rødvin, kartofler
Fuld plade: 1 and eller 125,- Side gevinst chips, rødkål, rødvin, kartofler
1 række: kaffe
Kartofler og chips – Frederik spørger sponsorer.
Berit får lavet en plan og sat folk på opgaver.
Amerikansk lotteri.
Kaffe/the og kage gratis.
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c. Herre-aften: 26. februar 2022
Overvej tema til næste møde, så vi kan få bestilt. Whisky eller romsmagning.
d. Mortensaften: brug for ny evaluering!
Udsat til næste år.
e. April med Sylvester Larsen?
Nej tak
f. Vælgermøde?
Søren Peter kontaktet Berit med liste over kandidater. Vælgermøde i Sunds med lokale kandidater.
Vil vi holde noget tilsvarende. Kan kun være mandag eller onsdag. Frederik/Bjarne stiller pølsevogn
op. Onsdag uge 43 eller mandag eller onsdag 44.
Berit finder en dato.

Ad 9.
a.
b.
c.
d.
e.

Huset div.
Kemisk APV/MSDS (TD/TB)
Vi skal lave kemisk APV på rengøringsartikler. Berit har samlet alle papirer sammen. Berit får lavet
mappen.
Status udlejning (TO-Berit)
Booking (TO-Berit)
Pantaflevering (TO-Berit)
Jean får afleveret pantsækkene.
Nøgler (TO-Berit)
Har Berit styr på

Ad 10.

Velkomst af nye borgere (TD/TB)

a. Hvordan kommer vi i gang igen
Vi mangler ca. 20 husstande. Vi kan ikke nå ud til alle nye inden brunch. Skrives i invitationen, at
nye borgere er velkommen u/b.

Ad 11.
a.
b.
c.

Økonomi
Regnskab 2021 og budget 2022
Mangler nogle regninger for at kunne gøre seneste måned op.
Skraldespande
Vi har fået nye og større skraldespande. Koster 1.000 ekstra om året. Hvis folk stiller poser med
dåser, skal vi fjerne dem, da det koster 30,- ekstra.
Kontingent 2022, hvordan skal vi opkræve?
Berit undersøger med NemTilmeld. Der kan udsendes automatisk mail, der sender opkrævning ud
hver år.

Ad 12.

Eventuelt

Ingenting

Ad 13.

Ny møde dato

Torsdag d. 14. oktober kl. 20.00 i forsamlingshuset.
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