15. januar 2020

Referat Borgerforeningens 2. møde.

Borgerforenings bestyrelsesmøde Afholdt ved Hans Petersen
Referent: Sara Bröndum de Reybekill
Deltager: Kaj, Hans, Sara, Daniel, Niels, Gert,
Afbud: Rune, Lykke.
Der afholdes en bette uformel julefrokost, sidste års bestyrelsesmedlemmer deltager.
Referat fra sidste møde: godkendt.
Juletræsevent samt nedtagning. Regnskab Godkendt.
Til efterretning næste år: Mad salg er for billigt. Pris bør være dobbelt så dyr / min. +5,Udgift vs indtægt, gav underskud.
Lucia påtog og Fredagsbar Regnskab godkendt. Ca. 35 deltagere. Der opfordres til at gentage det næste år.
Fastelavn 23. februar 2020 Budget og planlægning
Sara er tovholder.
Husk at lave opslag online.
Indkøb: Tønder, Kaffe, mælk, kakao, boller, frugt, Små slikposer (hellere flere små end store få)
To Do:
Hent borde, reb og bat på lageret. (retur igen)
Tønder op. Pynt/Grene op. Lav skilte/Mobilpay. Evt. et program?
LLIF kontrakt vedr. skurvogn ved Søen. Små til rettelser – Godkendt.
Hjertestater. Ny? Vi har tilbud på ny.
Vi bakker op om fornyelse, hvis den Skal skiftes. Opfordre til at den tjekkes ordenligt! Evt ved
Silkeborg Kommune. Hans har mandat til at tage imod givent tilbud. Hans sørger for at tjekke
op på dette inden det givne tilbud udløber.
EM Event & telt til sommer.
Vi hører om et event Henrik er Tovholder på til sommer. Et kulturarrangement med børnene
i fokus. -Således at EM teltet ikke kun for fodbold drengene – lad os bruge det til mere! I
kombination med tilblivelsen af en træskulptur til Søens bred, vil der være workshop/
underholdning for børnene. Denne skal udarbejdes af multikunstneren Søren Brynjolf http://
www.brynjolf.dk/. Skulpturen koster 5-6000,- dertil kommer træ, transport ect. Der er god
opbakning fra de der er involverede nu.
Vi opfordrer til, at der forberedes et budget og en mere uddybet beskrivelse til godkendelse
af bestyrelsen. En eventuel underskudsgaranti for arrangementet på fx 30-40 % af
udgifterne.
At arrangementer, der i sig selv, kan trække penge og støtte fra borgerne i byen viser et
arrangement, som vi ønsker at støtte op om.
Dette vil vi også gerne for at signalere, at vi støtter det gode initiativ fra borgerne, også
udenom Borgerforeningens planlagte events.
Hans kontakter Henrik og foreslår dette.
Saunagruppen. Opfølgning efter snak på mødet sidst.
Kaj informerede. Sauna gruppen kører separat fra Borgerforeningen.
Der er stiftet en bestyrelse.
Nyt Initiativ: Fællesspisning
Kaj er tovholder og kommer med et oplæg til april mødet. Der skal være god tid til organiseringen af
fællesspiningen, så første gang forventes Aller tidligst til efteråret, efter vi har lagt en plan. Fx overvejes
hyppighed, deltager pris, tidspunkt og mad.
Nytårskur afholdes hos Hans sammen med Lise. Kl. 15 den 31. januar.

VISION:
 Vi taler om mulighederne. Hvorfor Vision, hvorfork ikke?
 Forslag og debat;
 Spørg borgerne. En undersøgelse ud i byen! Et spørgeskema der dermed kaster boldene op i luften.
 Det vil dog sætte gang i en lang strategiproces. Vi skal huske at det indleder en lang proces at
modtage svarene.
 En undersøgelse skydes ned. Erfaring siger, at det ik er arbejdet værd i denne omgang.
 Hvordan kan det blive endnu -sjovere- at have en Borgerforening?
 En overvejelse, at det kan komme til at ”styre” for meget. At resultatet bliver for fast en model for
bestyrelsen. Pas på, at vi ikke mister det frie Initiativ.
 Vi skal være gode til at fortælle historien om det frie initiativ.
 Vi skal huske, at arbejdet før os, er godt. At ”Drejebogen” der er til årets events er god. Underkend
den ikke. Den bygger på erfaring og gør arbejdet meget lettere.
 Måske er ”vision” mere et spørgsmål om plads til ”visioner” i bestyrelsen hvert år. Drejedogen er
God, men der skal være plads til årlig revurdering af eventsene, så de afspejler bestyrelsens initiativ
dét år.
 Husk at alle medlemmer i foreningen kan sætte punkt på dagsordenen!
 Vi debatterer også muligheden for, at lave en fast form for at Borgerforeningen støtter op om
initiativer fra borgere, der ønsker at lave events hvor borgerne alle er indbudte.
En måde kunne være, at vi støtter med en underskudsgaranti på fx 30-40% af udgifter til et
arrangement hvormed der er støtte fra egen indsamling. Således at der er grundlag for at borgerne
i forvejen støtter op om det, og derfor retfærdiggør at vi bruger borgerforeningens penge på det.
Der skal dog være nogle rammer for det. Fx et antal max arrangementer pr år. At der foreligger et
budget. At det markedsføres, indbydes til alle i byen.
Reminders:
Hans kontakter Henrik.
Sara tovholder fastelavn.
Hans & Daniel tovholder hjertestarter ( deadline ?)
Kaj fællesspisning forberedes til April
Sara Kalender skrives samt Referatet ophænges I skab.
Pris op på juletræsmad.
Gentag Luciaoptog

