
Referat   af bestyrelsesmøde   16.06.2011 
 
-------------  
 
Tilstedeværende: 
Henrik, Ole, Erik, Tanja, Jette, Jens 
 
-------------  
 
REFERAT FRA FORRIGE BESTYRELSESMØDE 
Det forelå ikke til underskrift, men tages med næste gang. 
 
-------------  
 
CONVENTUS og SMS 
Der var enkelte der mente at de ikke modtog de udsendte emails og sms’ere, samt også gerne ville i gang 
med at blive brugere på den nye fælles platform Conventus. 
Jens sender derfor snarest en testmails ud til alle, hvor de bedes bekræfte modtagelsen, og det samme 
gælder også SMS. 
Jens opretter alle som brugere og sender de nye login og password ud til den enkelte. 
Der blev også spurgt efter en demonstration af programmet, og det vil dem der var på kursus i 
programmet, forsøge at efterkomme så snart som muligt på et af de kommende møder. 
Følgende bad om at få sendt eventuelle SMS’ere til disse mobil-numre: 
 Jette - 6064 5444 
 Erik - 2047 9613 
 Ole - 2837 0210 
Henrik anbefalede at vi af praktiske årsager laver vores kommende hjemmeside i programmet Wordpress  
og lader den hoste hos Landsbyernes Landsforening.  Dette blev taget til efterretning. 
 
-------------  
 
KOMMUNALT 
Ny vandledning i Viuf 
Kommunen ønsker i forbindelse med ny kloakering ikke længere at beholde det gamle klubhus , og vil 
derfor rive det ned.  Da vi har en stor interesse i at beholde vores opbevaringsrum til plæneklipper, etc., har 
Henrik spurgt om vi må overtage bygningerne  (uden beregning!).  Der kommer et politisk svar senere. 
I forbindelse med ny rørlægning til Medborgerhuset har vi brug for hjælp fra en VVS’er  -  Sig til hvis du 
kender en der kan hjælpe os. 
 
Boldbane 
Af sparehensyn ønsker kommunen at nedlægge boldbanen.  Hvis vi ellers kan finde folk til vedligehold, er 
bestyrelsen venligt stemt for at overtage den fra kommunen.  Vi venter vistnok på en endelig udmelding 
om de kommunale planer. 
 
Skaterbane 
Efter den senest e avisomtale er skaterbanen nu blevet fjernet. 
 
 
 
 



Basketball 
Vi skal nu have kommunen søgt om penge til nyt basketball gear.  For at få sådan et tårn til at stå fast skal 
der sikkert hældes en del cement i et stort hul, hvorfor det blev nævnt at det ville være praktisk om vi 
kunne få leveret cement til gulv og basket ved samme lejlighed. 
Der skal støbes efter sommerferien, og vi vil bede Egtvedposten kigge forbi ved rejsningen. 
 
Landsby pedel 
Henrik fortalte om den politiske vilje der ligger bag initiativet, men men te generelt ikke at det er noget vi 
skal gøre mere ved lige i øjeblikket. 
 
Sti system 
Det er ’sti-år’ i kommunen i år, og det blev derfor foreslået om vi skulle søge midler til at omdanne den 
markvej der løber fra enden af Hechtsvej og ud til Kærgårdsvej til en sti, da der er mange der bruger stien. 
Der blev ikke vedtaget noget endeligt om hvorvidt vi vil søge. 
 
Legepladser 
Vi skal have dem begge to  (Sportsplads og Hechtsvej)  gået efter i sømmene.  Der skal tages billeder af fejl 
og mangler, og så skal der søges om penge ved kommunen.   Der blev ikke udpeget nogen tovholdere, så 
sig til hvis du kender nogen der kan påtage sig opgaven. 
 
-------------  
 
BORGERFORENING 
 
Rengøring 
Det er nødvendigt at vi finder flere folk til rengøring, og Jette meldte ind med en hjælper hun regner med 
kan træde til.  Vi hører nærmere omkring dette. 
Ole meddelte at han på grund af ferie IKKE kan varetage rengøringen hele juli, og Jette melder retur om 
hun har en afløser klar i juli.  Der blev nævnt at der var to udlejninger i juli. 
 
Medborgerhus 
Mangler generelt pudsning og maling af facade.  Er der nogen der kender nogen der kan hjælpe ? 
 
Plæneklipning 
Klipning varetages indtil videre af Egon, som dog havde klaget over at knivene på klipperen skulle slibes. 
Det ville han selv sørge for, og Henrik mente dermed at problemerne ville være klaret for et stykke tid. 
 
Medborgerhus 
Vi skal som planlagt i gang med at lave gulv i August.  Vi skal til det formål have en autoriseret VVS’er på 
banen til radiatorerne, etc. 
Erik spørger på Stationsvej om der er nogen der kan hjælpe. 
Jens spørger på Birketing om der er nogen der kan hjælpe. 
 
 
T-Shirts 
Henrik bestiller en stak T-shirts.  Salgsprisen bliver lig med indkøbsprisen, nemlig 75 kr. 
Ole og Erik gjorde opmærksom på at størrelsen 2XL er ikke nok,  hvorfor Henrik blev bedt om også at 
bestille nogle shirts i 3XL. 
 
-------------  



 
Kassebeholdning 
18.616,85  kr 
 
-------------  
 
SOMMERFEST 
Der blev snakket sommerfest, og der kom en række gamle og nye ideer frem, og vi skal nu snarest muligt 
have tjekket op på de forskellige ideer om de kan/skal gennemføres. 
 
Sponsorer 
Henrik har udformet breve med opfordring at blive sponsor, og er i fuld gang med at tjekke op på dem der 
sponsorerede sidste år. 
Alle bedes tjekke deres omgangskreds/arbejdsplads for sponsormulighed (kun kontanter tæller). 
 
Sommerfestløb 
Der laves en specialplakat, som hænges op ved Brugsen  ca. 14 dage før. 
Afvikling ligesom sidste år. 
Der blev foreslået at vi skulle spørge om vi kan få det nævnt på Birketing Grundejerforenings hjemmeside, 
så hvis der er nogen der har nogen kontakter, så sig til. 
 
Krolf 
Det blev foreslået at arrangere det nede bag ved Petanque-banen. 
Teknisk burde det være til at overse at lave en bane, men det kræver at der kunder til det ! 
Henrik spørger de gamle om de vil støtte op om ideen  (altså både at de vil fortælle os hvordan sådan en 
bane skal se ud, og at de også selv er villige til at komme og spille den dag  (sidste år spillede de nemlig Krolf 
turnering i Esbjerg den dag, og besøgte af den grund ikke sommerfesten). 
 
Trillebørs ringridning 
Henrik finder nogle elementer frem til at køre udenom, samt det ringridder-gear der skal bruges. 
De konkurrerende teams skal være mor/far/børn. 
Bestyrelse og deltager skal tage trillebøre med. 
 
Kræmmermarked for børn 
Vi stiller ligesom sidst plads til rådighed, og så må børnene selv fixe resten. 
 
Kagekonkurrence 
Ligesom sidst (Frivillige bager dem, og vi scorer kassen  -  og så har vi automatisk kage til kaffen). 
Vi spørger  Husmoderforeningen og  Svinget om de vil deltage. 
Meld tilbage hvem der spørger hvem. 
 
Tombola  
Arrangeres af Svinget, og vi er så ikke involveret i hverken gevinster eller afvikling ? 
Med spændende præmier    (kommer Svinget selv med dem,  eller ?) 
 
Ølvogn 
I stedet for en campingvogn vil Henrik se om han kan låne en speciel ’markedsvogn’ hos Brdr. Ewers.   Den 
er ifølge Henrik velegnet til formålet, og en del lettere at stille op. 
Henrik snakker med sidste års ølleverandør, Max Henrik, om muligheder og priser for i år. 
 



Fiskedam 
Lidt til de mindste, og ellers ligesom sidste år. 
Der skal fixes nogen præmier (fisk),  og der skal være en der passer dammen (der var vist nok en formodet 
frivillig på tale, men jeg fik ikke at på navnet !) 
 
Menu 
En tro kopi af sidste års succes  ”lækker grillmenu”  (grillkød / pastasalat / bagt kartoffel) 
Priser  -  samme som sidste år   70 kr / 35 kr. 
Billetter sælges på pladsen fra kl. 14 
Maden tilberedes på vanlig vis i medbragte ’Webere’. 
Tilberedning af salat,og uddeling af mad vender vi tilbage til. 
 
Amerikansk lotteri 
Lodder sælges på pladsen.  Har vi lodder hjemme ? 
 
Sodavands diskotek 
Børnediskotek for aldersgruppen  8-12 år. 
Et telt reserveres om eftermiddagen til formålet. 
Ud over dem der passer bixen er der ’voksne forbudt’ område 
Der skal være diskotek   (Rene blev nævnt som en mulighed, men det skal tjekkes først om han 
overhovedet kan hjælpe.  Er det Ole der tjekker med Rene ? 
Selskabslege søges, kom med forslag  -  Ballondans blev nævnt som en mulighed. 
Der skal være slikposer eller lignende. 
Alle bedes byde ind med forslag til hvordan man kan afvikle sådan et arrangement. 
 
Kokasse banko 
Kridt banen op og lad en ko skide i et af felterne. 
Ole spørger Bogø om han vil stille med en godmodig ko med dårlig mave til rådighed. 
 
Natteravne 
De er lokale, og vi vil gerne inddrage dem i vort arbejde.  Jette spørger bror Gerd om de har interesse i at 
deltage.   Natteravnene kan være synlige og lave reklame for sig selv, og så kan de holde et vågent øje med 
de unge  (utilpassede teenagere !). 
 
Sommerfest Folder 
Skal være klar til omdeling 1. august.  Jens laver en folder hvis han får en løbende tilbagemelding på hvilke 
arrangementer og sponsorer der falder på plads. 
 
-------------  
 
SOMMERFERIE 
Bestyrelsens medlemmer holder ferie: 
 Navn  Uge  
 Jette  26-27 
 Ole  27-28-29-30 
 Jens  27-28-29 
 Tanja  ( ingen aktuelle planer ) 
 Henrik 26-27 
 Erik  ( ingen aktuelle planer ) 
 



-------------  
 
NÆSTE MØDE 
Det bliver i uge 28,  og Henrik indkalder når det er så vidt. 
Punkter til dagsorden: 
 Sommerfesten skal arrangeres på plads 
Indledende øvelser i forbindelse med nyt gulv 
 


