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Bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato :         09.11.2012       Tidspunkt: 19.00 Mødested:  Medborgerhuset 

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

Afbud: Anja Dau Jacobsen (barselsorlov) 
Ralph Barfoed ,  

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

 

2 Indlæg fra alle udvalg: 
Markedsføring og kommunikation: 
Styrket kommunikation og videndeling via indbyrdes fælles 
hjemmeside(Landsbyforum) 

• Der laves en fælles platform med info til alle landsbyer. 
• Henrik har fundet en der vil hjælpe med at administrere 

hjemmesiden m.m. – han kontakter hende. 
 
Interesser: 
Deadline 11.01.2012 for ansøgning til årets landsbypulje, med forslag: 

1. Sammen med Almind Borgerforening at søge til en elektronisk Info 
tavle placeret ved Brugsen. 

2. Søge støtte til materialeforbrug ved kloakering 
• Begge forslag vedtaget på mødet. 

                    Status på klubhus 
• Der er gode chancer for at vi kan overtage klubhuset, de 

undersøges om vi også kan overtage elmåleren, dels af hensyn til 
antenneforeningen, der i så tilfælde skal afregne strøm til os efter 
bimåleren. 

 
                   Forsøgsordning med lokalsnerydning 

• Der er afsat ca. 400.000 i kommunen til forsøget. Henrik 
forklarede lidt om hvad det går ud på, og hvilke udfordringer der 
er i det, men der blev ikke truffet beslutning om hvordan vi 
forholder os til det. 

 
Medborgerhusets drift: 
Rengøring 2012, rengøringsplan fra Tanja 

• Tanja viste et udkast til rengøringsplan, der arbejdes videre med 
denne og Erik kontakter en rengøringsmand på Nyvang, med 
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henblik på at få ham til at hjælpe med udformning af en 
rengøringsmanual til huset, sådan at alle kan gå ind og tage en 
enkelt rengøring, hvis det er nødvendigt. Og således at 
standarden altid er ens. 

Forslag til forhøjelse af lejeindtægter, se bilag 
• Vedlagte bilag blev godkendt med en enkelt rettelse: depositum 

hævedes til 600 kr. 
• Lægges ind på hjemmesiden. 

 
Økonomi: 
Skift af bankforbindelse 

• Vi afventer marts måned i forventning om at kassekreditten stå 
med plus når momspengene kommer ind.  

 
Projekt Fællesskab: 
Etablering af arbejdsgruppe 

• Der skal etableres en arbejdsgruppe til at definere relevante 
projekter: Henrik er ankermand. 

 
Aktiviteter: 
Fællesspisning 

• Jette og Ole arbejder videre med dette. 
 
Aktivitetsarealer: 
Opsætning af basket net 

• Opsætning af basket net evt. samtidig med kloakering, Tanja er 
tovholder, finder et par stærke, villige ungersvende til jobbet 

 
Byggeudvalg: 

• Punktet slettes på dagsorden fremover, har selvstændigt punkt, 
så længe ombygningen står på. Punkt 4. 

 
 

 Økonomi  
• Kassebeholdning ? 
• Bankbeholdning: -29.258,- pr. 10.01.12 

 
4              Arbejdsplan for den resterende ombygning 

                    Byggeudvalg nedsættes til at færdiggøre projektet 
• Henrik – Jens – Erik 
• Juletræet fjernes d. 29.01.2012 
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5              Arrangementer: 

                      28.01.2012 Overordnet planlægning af medhjælperfest 
Festudvalg nedsættes)  

• Jette og Sanne 
 

Fastsættelse af dato for generalforsamling  
• 6. marts. 
• Henrik har inviteret Borgmester Jørn Pedersen som oplægsholder 
• Annonce i Lokalavisen -  Jens. 

 
6  

E.V.T.    
• Vi har fået tilbudt projektor og whiteboard tavle på hjul, uden beregning, 

vi takker ja. 
• Næste møde d. 20.02.2012 kl. 19.00 

 
  

  

 


