
   
 
   

 

1 

Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato :   
Tirsdag d. 12/11-13       Tidspunkt: 19.30 Mødested:  Medborgerhuset 

Inviterede deltagere: 
Bjarke Holt, Claus Jepsen, Henrik Lindholm,  Jens 
Lassen,  Jesper Kiel, Jette Klint, Sanne Lind Alstrup,  
Steen Keilstrup, Tanja Dokkedahl, Tina Hedegaard 
Møller 

Afbud:  
Claus,Sanne. 

Referat: 
1 Gennemgang af referat fra sidste møde : 

Godkendt 
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Projekt Fællesskab 
Hvordan kan vi sikre personressourcer til arrangementer og opgaver i VMF regi. 

- det skal være sjovt og overkommeligt, kan vi gøre det smartere? 

Bemanding til div. Arrangementer; Henrik efterlyser en person der koordinere og 
tilrettelægger bemandingen på diverse arrangementer. 
 
Der skal udarbejdes en bemandingsplan for alle husets arrangementer – snarest. Ved 
næste konstituering skal denne post besættes af en af de valgte 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Henrik efterlyser ”online-kapacitet” til medborgerforeningens dokumenter og billeder. 

Jette og Ole E. Olesen har udvist interesse for projektet. 
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Arrangementer. 
Juletræsfest: 

Den 1. December, der er bestilt træer. Træ skæres og pyntes lørdag d. 30. Nov. 
Kl. 10. 
Pyntehold: 
Jens laver ”kuponer ” til æbleskiver og sodavand. 
Entré sættes til 35,-kr  pr barn, prisen inkluderer 1 godtepose,3 æbleskiver og én 
sodavand . 
Henrik efterlyser en ”pædagog” der kan sætte sange og dans i gang. Evt. en af de 
lokale dagplejemødre. 
 
Lindholmerne pakker slikposer,  præcis 45 poser inkl. én clementin. Jette sørger 
for indkøb. 
 

Generalforsamling: Skal annonceres i Lokalavisen.  11/3 2014 (Bjarke, Claus, Jesper, 
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Steen og Tanja på valg) Jesper og Tanja søger ikke genvalg. 
Foredrag ved en lokalpolitiker. 

4 Markedsføring og kommunikation. 
Intet nyt. 

5 Interesseforum. 
KLF og ide generering til ansøgning af midler fra Landsbyforum 
Der skal foreligge en ansøgning i Januar måned. Uden ansøgning ingen midler. 
 
Der ansøges om elementer til Tarzan-bane, Varme-styring til medborgerhuset / v 

Bjarke, Steen og Henrik. 
Materialer til udbedring af eksisterende legeplads på Hechtsvej. 

6 Aktivitetsområder 
Kort gennemgang af status 

7 Medborgerhusets drift 
Kort status: Alt vel. 
Huset mangler at blive malet  udvendig til foråret. 

8 Økonomi: 
Kassebeholdning: 4,475,-kr 
Bank saldo:63,190,88,-kr 
Orientering om likviditet: ingen udestående udover den normale drift.  

9 Projekt Medborgerhus. 
Status og planlægning af videreforløb for klublokale.  
Lokalet på 1. sal og en trappe dertil bør gøres klar til anvendelse/udlejning – projektet 

startes op efter nytår. 
10 Evt. 

Damefrokost 2014 : 1. November  (Max 60 pers.) 

Ølsmagning 2014 : 24. Oktober 

Banko 2014: 21-10,4-11,18-11,2-12. 

11 Næste møde: 18/2 2014 Kl. 19:30 i medborgerhuset. 

12 Referat fra mødet godkendes og ophøjes til protokol. 

 


