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MØDEREFERAT BORGERFORENINGEN 

SØNDAG D. 13. FEBRUAR 2022, KL. 9.00 HOS LEIF LUND 

Til stede: Leif Pedersen, Frederik Hoff, Jean Eden, Thomas Kristensen, Emil Brodersen, Bjarne Hansen.  

Fraværende: Berit Skovlod Kold 

  

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden (TB) 

2. Siden sidst (TO/alle) 

3. Kommende arrangementer  

a. Generalforsamling 10. marts 2022 (TB) 

b. Herreaften 26. februar (TB) 

c. Virksomhedsbesøg marts (Jacobsen honning)  

d. Fællesspisning ny dato (TB) 

4. Kontingent (Frederik) 

5. Opbevaringsskabe (TD) 

6. Nye borde til lille sal (TD/TB) 

7. Toiletter status (TO) 

8. Tag lille sal (TO) 

9. Økonomi (TO-Berit) 

a. Status på foreningens samlede økonomi  

b. Fondssøgninger 

10. Eventuelt 

11. Ny mødedato 

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

Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

Ad 2. Siden sidst 

Ingen arrangementer siden sidst.  

Ad 3. Kommende arrangementer 

a) Generalforsamling:  

Opstilling af borde/stole: Onsdag af hensyn til hyggeklubben. 

Mad er bestilt hos Lone. Drikkevarer kontrolleres af Thomas. Kaffe/kage: Berit spørger Kaya. 

b) Herreaften:  

Opslag sendt ud. Truffet aftale med Borgs Bryghus. Frederik, Bjarne, Leif, Thomas. Måske Emil. 

Pålægsfade bestilt hos slagter. Pris 285,- 

Thomas sender sms rundt. 

c) Virksomhedsbesøg: 
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Tager et par timer inkl. spisning. Mandag d. 21. marts. Mødested hos 

Jakobsen Honning. Kl. 18.00 med Sandwich. Tilmelding til Berit. Berit laver opslag til Facebook og 

flyers til at lægge frem til generalforsamlingen. 

d) Fællesspisning/ny dato: 

Lørdag d. 25. juni. Ændres til grillfest.  

Ad 4. Kontingent 

Problemer for nogle med NemTilmeld. Berit laver genopslag med info om, at MobilePay eller 

kontaktbetaling også kan bruges. Thomas sender sms rundt. 

Thomas laver indmeldelsesblanket, som Bjarne får om i grillbaren. Udfyldte blanketter og penge afleveres 

til Berit. 

I landsbykontaktudvalget har det været vendt, at det er et generelt problem, at medlemstal er faldende, 

men ingen løsning til hvordan det kan løses. 

Ad 5. Opbevaringsskabe  

Forslag om indkøb af 2 højskabe, så hyggeklubben og Moorliners hver får et skab, som de kan låse deres 

ting ind i frem for at skulle have med hver gang. Moorliners vil gerne have det. Thomas spørger 

hyggeklubben. Thomas indkøber 1-2 skabe.  

Ad 6. Nye borde lille sal 

Thomas havde et par forslag med til borde. Et bord med sorte stålben og oliebehandlet egebordplade valgt. 

Thomas undersøger først, om de er rimelig nemme at vedligeholde og bestiller herefter 6 borde.  

Ad 7. Toiletter status 

Døre burde komme tirsdag. Herefter får Thomas og Leif sat dørgerigter op og hængt sæbe-, 

håndklædedispensere osv. op på de gamle toiletter. Vægge skal pletmales for småskader og Thomas/Leif 

maler samtidig de gamle toiletter, nu alt alligevel er skruet ned af væggene.  

Ad 8. Tag lille sal 

Thomas har aftalt med Steen, at han kigger på det i april/maj. Berit vil gerne, at han venter til efter 

konfirmationerne. Han er rimelig travlt med stormskader lige pt. så kan først blive om nogle måneder. 

Ad 9. Økonomi 

a. Status på foreningens samlede økonomi 

Pt. 124.000,- i kassebeholdningen (inkl. donationer til huset). 

b. Fondssøgninger 

Jubilæumsfonden er blevet søgt til fuger og sokkelarbejde (82.000,- ex. moms). Pengene er 

blevet bevilliget. Hele donationsbeløbet til taget bruges, og så dækker kommunen resten 

op til 100.000,-  (inkl. moms). Midtjysk murer lavede tilbuddet til fondssøgningen, så han 

skal spørges, når det er tid at finde håndværker. 

6.500,- bevilliget fra landdistriktspuljen som straksbevilling. 

Ad 10. Eventuelt 

Ingenting 

Ad 11. Ny mødedato 

Torsdag d. 3. marts 2022 kl. 20.00 i Simmelkærhus. Primært angående generalforsamlingen. 


