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Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Projekt Medborgerhus og fællesskab 

Møde dato :         05/5-11       Tidspunkt: 19.00 Mødested:  Birketing  40 

Inviterede deltagere: 
Tanja Dokkedahl, Jens Lassen, Erik Arvesen, Jette 
Klint, Ralph Barfoed, Ole Hansen, Henrik Lindholm, 
Sanne Hamer 

Afbud: 
Jette , Ralph og Ole 

Dagsorden: 
1 Referat fra sidste møde godkendes, underskrives og ophøjes til protokol 

2               Projekt Medborgerhus 

Indlæg fra alle udvalg: 

Markedsføring og kommunikation 
• Har været på conventus kursus, det ser godt ud og vi køber den – vi har valgt 

den store pskke ”pro” for 100 – 500 medlemmer, pris 2.725 og 1.000 i 
oprettelse. 

• Vi melder os ligeledes ind i sammenslutningen af Danske Forsamlingshuse. 
Henrik. 

• Henrik tager tilbud på trykning af T-shirt og Jens laver oplæg til tryk. 
 
Interesser 

• Henrik deltager i møde med KLF, emne: oplæg til ”Landsbypedel” d. 10/5  
 
Medborgerhusets drift 

• Rengøringen skal højnes = hovedrengøring i perioden 6/5 – 18/5 
• I samme periode udbedres pudsskaderne i gavlen. Erik tager kontakt til 

hjælpere til disse projekter. 
 
Økonomi 

• Medlemstegning: 1. juni er deadline for færdig materiale. Jens laver – Henrik 
leverer fakturablanketter og papir – Sanne trykker. 

 
Projekt Fællesskab 

• Erik tager kontakt til ”hjælpende hænder”. 
 
Aktiviteter 

• Arrangementer: Jette fastsætter, bistået af Sanne, datoer for efterårets 
arrangementer. Evt. 4 bankospil, Halloween, juletræ, listes op til Jens senest 
uge 20.  

• Der kommer her:  
• Bankospil d. 25/10 – Halloween d. 30.10 – Andespil d. 08.11 – Ølsmagning d. 

18.11 – Juletræ d. 27.11 og julebanko d. 06.12 
• Sommerfesten er jo d. 13.08 – opstart næste møde – medtag sommerfest 
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• Og hvis vi skal holde det vi havde intension om skal der også være en 
medhjælperfest, men hvornår?? 

 
Aktivitetsarealer 

• Rita kontaktes med forespørgsel om kommunen kan sætte en container op så  
piller vi slev skaterbanen ned – det er efterhånden mere end uforsvarligt at 
lade den stå.. 

 
Byggeudvalg 

• Der skal findes en erstatning for Ralph, der p.t. er fuldt optaget, til 
byggeledelse. Henrik snakker med Leif Tømrer. 

• Erik snakker med Peter ang. VVS/fyr. 
• Jens snakker med Claus ang. At give en hånd. 
• I første omgang bliver det gulvet og forgangen der sættes i gang. 
• Tagprojekt og fondsansøgning tager længere tid at få gennemarbejdet – er 

foreløbig udskudt – nærmere tidsplan følger. 
 

3               Bordet rundt med status fra udvalg 
• Har vi taget. 

4               Økonomi 
• Kasse:  2.277,00 
• Bank: 19.310,72 
• Aftalekonto: 180.000,00 

 
5               EVT. 

• Henrik tager kontakt til Almind Borgerforening ang. Nye 
busplaner. Kan vi gøre fælles front? 

 

 


