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Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato :   
Tirsdag den 27. maj 2014       Tidspunkt: 19.30 

Mødested:  Medborgerhuset 

Inviterede deltagere: 
Bjarke Holt, Claus Jepsen, Henrik Lindholm, Jens 
Lassen, Peter Bennedsen, Jette Klint, Sanne Lind 
Alstrup, Steen Keilstrup, , Tina Hedegaard Møller, 
Nicolai Asmussen 

Afbud:  
Sanne og Peter. 

Referat: 

1 Gennemgang af referat fra sidste møde: 

Referat godkendt. 
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Økonomi 2013 
Medlemsopkrævning 2014/2015:  

Jens og Henrik starter op , Henrik planlægger ruterne. 

Sponsortegning sommerfest:  Sponsorerne kontaktes af de medlemmer der har tegnet 

tidligere, med henblik på nytegning. Henrik rundsender materiale herom. 
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Arrangementer 
Sct. Hans bål (Se vedhæftede bilag, hvor der skal sættes navne på aktiviteter) 

4 Markedsføring og kommunikation: 
Mere fokus på Medborgerforeningens aktivitetsområder og engagementer. 

5 Interesseforum. 
Skal vi invitere til borgermøde i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling i 

vandværket den 10/6, med henblik på ide generering omkring projekt sportsplads? 
Det vedtages at indkalde til borgermøde i forlængelse af Vandværkets ekstra ordinære 

generalforsamling, hvor anvendelsen af sportspladsen er på dagsordenen. 

6 Aktivitetsområder.: 
Status og evt. plan for færdiggørelse af legepladsen. 
Afdækning til sandkassen eftersøges. Claus og Bjarke afslutter projektet. 
Fastsætte dato for grusbelægning på markvej. 
Jesper Kiel, Kim Pallesen og Henrik koordinerer – Projektet skal være afsluttet inden 
efterår. 

7 Medborgerhusets drift 
Status og plan for færdiggørelsen af malerarbejdet. 
Sokkel og nedløbsrør færdigøres af Jens og Henrik. 

8 Økonomi: 
Kassebeholdning drift: 3695,00 
Kassebeholdning udlejning: 3475,- 
Bank saldo: 17.318,76 
Orientering om likviditet :,God belægning på udlejning. 
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9 Projekt Medborgerhus 
Status og planlægning af videreforløb for klublokale og nye lamper i salen. 
Lamper til salen er indkøbt Ole Olsen hjælper til med at skifte disse. 
Klublokalet forventes færdiggjort efter sommerfesten. 

10 Evt. 

Falck abb opsagt. Falck kassen skal derfor afleveres. 

Henrik orientrede omkring dialogmøde med kommunen. 

 

11 Næste møde: 

Sommerfestudvalgsmøde senest uge 25. 

Hele bestyrelsen opfordres til at deltage i planlægningen af sommerfesten,  mødet 

afholdes mandag d. 16 -06-2014 kl. 19:30 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 2. september 2014 Kl. 19:30 

 

12 Referat fra mødet godkendes og ophøjes til protokol. 

 


