Borgerforeningsmøde mandag d. 10. november 2014
til stede: Bodil Klarskov, Christine Hanselmann, Anne Lund, Stig Holten
afbud: Søren Hougesen
Referat: Anne Lund
Evaluering af generalforsamlingen
Der var meget få mennesker til generalforsamlingen, og ingen der ville gå ind i
bestyrelsesarbejdet. Første gang i 110 år, at vi ikke har kunnet danne en hel
bestyrelse.
Det blev drøftet, hvordan borgerforeningen evt. kan opløses, hvis der ikke viser sig
interesse for dens arbejde i løbet af året.
Vi sætter vores lid til, at Mette Breinholdt får sukces som teamkoordinator i
forbindelse med div. arrangementer, og drosler i øvrigt ned for aktiviteterne i
forhold til de tidligere år.
Konstituering
Vi forsøger at finde en kasserer udenfor bestyrelsen.
Stig holten fortsætter som formand.
Juletræstænding, d. 30. november
Anne: kontakter julemanden
Christine: kommer og sørger for at lys-magien virker
Christine og Søren henter juletræ Fredag d. 28. Håber at Sonne har trailer.
Træet rejses lørdag kl. 10.00. alle der kan, møder op.
Stig spørger Jens Jakobsen, om han vil hjælpe
Bente køber ind.
Gløgg og æbleskiver varmes hos Bodil,
Team Breinholdt sørger for at stille julepyntede borde op, og sælger gløgg og
æbleskiver.
10 kroner for tre æbleskiver, 10 kroner for gløgg-

Anne sørger for byttepenge
Anne sælger gluhwein
Anne laver opslag, hvor der bliver opfordret til at folk laver boder.
Søren sørger for bålfade (to stk. + brænde)
Søren printer sange.
Honningparret kommer igen i år, og sælger fantastisk honning, med forskellige
smage J

Alle: Juletræet pilles ned søndag d. 4. januar kl. 10.00
Musik: Hans Petersen koordinerer, det er de sædvanlige sange.
Nytårskur for seniorer:
Afholdes d. 6. februar. Bente arrangerer. Christine kommer og hjælper med.
Fastelavn
Borgerforeningen afholder ikke fastelavn i år.
Kontingentopkrævning
Gennemføres i april.
Søsamlingsdag
d. 2. maj kl. 10.00.
Sct. Hans
d. 23. juni
Sommerfest
d. 29. august

Æbledag
d. 4. oktober
Generalforsamling
d. 28. oktober
Samlingssted for børn og barnlige sjæle
En borger har foreslået, at man lejer det stykke jord nede ved stationen, bag læskuret, hvor der tidligere var køkkenhave. Stykket ejes af banestyrelsen, og de har
altså tidligere haft det lejet ud. Stykket kunne man bruge til at have kaniner, høns
eller andet, som børn kunne mødes om. Det er noget, som findes i flere andre
landsbyer, og som dér giver stor fornøjelse. Vi synes at det er en rigtig god idé, men
har ikke selv overskud til at føre det ud i livet pt. Er der nogen der har lyst, vil vi dog
gerne deltage med input (bl.a. økonomi) osv.
næste møde
onsdag d. 14. januar 2015

