Referat borgerforeningsmøde d. 28. april 2014
Til stede: Stig, Bente, Christine, søren
Afbud: Bodil
Referat: Anne
1: Referater. Inden referater offentliggøres, skal de andre medlemmer have to dage til at kommentere
dem.
2: Projekt sauna: Projektet er stillet i bero. Bliver taget op igen når der er energi til det. Er der nogen som er
skarpe til fondsansøgninger, er de dog meget velkomne til at melde sig.
2. a. Fastelavn:
Arrangementet kørte rundt med et lille overskud.
Næste år køber vi en tønde mere til voksne og store børn.
Vi talte om, at vi skal have lidt mere fokus på aktiviteter til større børn fremadrettet. Idéer modtages gerne.
3: Søsamlingsdag: Christine, Bente og Stig deltager.
Stig har lavet en fin hundelorteposeholder som vist nok bliver hængt op ved skurvognen.
4: Himmelbjergruten: Foreløbig stiller vi med fire personer til at hjælpe med arbejdet. Himmelbjergruteprojekten har givet tilsagn om at forsøge at stille et par bord-bænkesæt op på søpladsen.
5: Kontingent: Vi skal ud på ruterne i maj. Anne finder ruterne fra sidste år og fordeler. Et hemmeligt
medlem printer kontingentbreve.
6: Sct Hans: Mette Breinholdt har givet tilsagn om at holde båltale.
Bålet skal bygges op om søndagen, det optimale ville være at gøre det mandag formiddag, men da er vi
desværre på arbejde.
Anne og Freja laver heks til det store bål og børnebålet. Er der andre der har lyst til at deltage i hexerierne
er de hjertelig velkomne.
Stig og Bente aftaler med Christine vedr. drikkevarer.
Hans vil gerne hjælpe med mikrofon til talen.
Christine finder musikere om muligt + forsanger.
Sangark: Anne.

Bodil: snobrødsdej

Søren: pinde til snobrod.
Der tændes op i grillen kl. 18.00, hvis vejret er fornuftigt – Hvem??.
Bålet tændes kl. 21.00.
7 Sommerfest:
Anne kontakter beredskabskorpset, for at høre om de vil hjælpe.
Vi dropper kagekonkurrencen for børn. I stedet holder vi tallotteri for alle.
Bente kontakter Jesper vedr. fodboldkamp mod Alling og Linå.
Anne forespørger om borde til sommerfest.
9: diverse: Kajakpladser: Stig har næsten styr på det. Hvis det viser sig at der ikke er pladser nok, kontakter
Stig Lindy Kajhøj, mhp. på at få opstillet et stativ yderligere.
Infotavler: to nye er bevilget af det afgåede lokalråd.
Løvstadparken: Bente har lavet vores anlæg ved stationen rigtig fint og indkøbt friske planter og skærver.
Lokalrådet: har modtaget et projekt om opstilling af vindmøller. Projektet kan ses på hjemmesiden.

8: næste møde: Mandag d. 16. juni.

