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Bestyrelsesmøde	  VMF	   Emne:	  	  Ordinært	  møde	  

Møde	  dato	  :	  	  	  
Onsdag	  d.	  9/5-‐12	  	  	  	  	  	  	  Tidspunkt:	  19.00	   Mødested:	  	  Svinget,	  Hetchsvej	  

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

Afbud:	  Jette	  Klint	  
	  

Referat:	  
1	   Gennemgang	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde:	  

Referat	  godkendt.	  

2	  
	  

Projekt	  Fællesskab	  
Medlemstegning	  
Tidligere	  omdelte	  flyers,	  med	  vedhæftet	  girokort	  koster	  VMF	  ca.	  800,-‐kr,	  der	  foreslås	  

alternativ	  medlemstegning,	  PBS	  er	  også	  forbundet	  	  med	  gebyrer.	  Det	  vedtages	  at	  vi	  
fortsætter	  med	  flyers/girokort,	  det	  anses	  for	  uholdbart	  at	  vif.info	  er	  100%	  kørende	  
inden	  medlemstegningen	  går	  i	  gang.	  	  

	  
Der	  er	  brug	  for	  ca.	  10	  ”tegnings-‐personer”	  der	  skal	  besøge	  ca.	  35	  husstande.	  
Medlemstegning	  starter	  primo	  Juni.	  Henrik	  mener	  at	  have	  fundet	  10	  ”tegnere”.,	  der	  er	  

fundet	  blandt	  udfyldte	  blanketter	  ”frivillige-‐hjælpere”	  
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Arrangementer	  
Evaluering	  af	  Forårsfest/fællesspisning:	  
	  
De	  husstandsomdelte	  folder	  sælger	  70	  billetter,	  herfra	  skal	  trækkes	  alle	  frivillige	  og	  

bestyrelsesmedlemmer.	  Bruttogevinsten	  på	  de	  husstands	  omdelte	  foldere	  er	  ca.	  20	  
gæster,	  der	  vurderes	  om	  det	  er	  rentabelt	  at	  omdele	  350	  foldere	  for	  20	  gæster.	  Der	  
stilles	  forslag	  om	  at	  opstille	  plakater	  ved	  indgang	  og	  udgangen	  af	  Viuf.	  

	  
Folderen	  til	  sommerfesten	  omdeles	  som	  sædvanlig,	  da	  der	  sælges	  annoncer	  i	  folderen.	  
	  
Der	  foreslås	  et	  fælles	  anlæg	  til	  opslag	  af	  banner	  reklamer,	  Steen	  kontakter	  de	  andre	  

foreninger	  i	  Alminde	  Viuf,	  Spejder	  og	  AVGIF.	  	  
Fællesspisninger	  gav	  et	  underskud	  på	  ca.	  650,-‐kr.	  20	  ekstra	  solgte	  billetter	  ville	  have	  

givet	  et	  positivt	  resultat.	  Eventuelt	  kan	  det	  overvejes	  at	  hæve	  billetprisen.	  
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Sct.	  Hans	  bål:	  
Grundejerforeningen	  Birketing	  etc.	  Forslår	  et	  fælles	  Sct.	  Hans	  Bål,	  Grundejerforening,	  

Medborgerforening	  og	  aktivitetscenteret	  arbejder	  på	  at	  lave	  et	  fælles	  arrangement	  .	  
Der	  er	  allerede	  etableret	  et	  bål	  ved	  Søen	  overfor	  Birketing,	  Bålet	  tændes	  19.30,	  der	  
mangles	  en	  taler.	  Der	  stilles	  forslag	  om	  Erling	  Rasmussen,	  Hans	  Otto	  Tobler,	  Henrik	  
Kontakter.	  

Der	  bliver	  mulighed	  for	  at	  grille	  og	  lave	  snobrød.	  Der	  sælges	  øl,	  vand	  og	  pølser.	  Svinget	  
serverer	  jordbær	  med	  fløde.	  

	  
Nedsætte	  sommerfest	  udvalg.	  	  
	  
Henrik	  indkalder	  den	  samlede	  bestyrelse	  til	  et	  ”sommerfest”	  møde.	  
	  
	  

4	   Markedsføring	  og	  kommunikation	  
Præsentation	  af	  viuf.info	  og	  forslag	  til	  struktur.	  
Jens	  fortæller	  at	  vi	  har	  erhvervet	  domænet	  ”viuf.info”	  siden	  er	  stadig	  under	  

udarbejdelse.	  Siden	  indeholder	  aktivitetskalender	  hvor	  ”redaktører”	  kan	  indsætte	  
relevant	  information.	  

Al	  relevant	  information	  for	  byens	  foreninger	  ligges	  på	  siden,	  med	  kontakt	  information	  
osv.	  

Siden	  linker	  til	  diverse	  foreningers	  hjemmeside.	  
Der	  linkes	  til	  kommune,	  skole,	  børnehave,	  dagpleje	  etc.	  	  
Henrik	  Fortæller	  at	  vi	  er	  indmeldt	  i	  Conventus,	  et	  forenings	  program.	  
Hjemmesiden	  oplyser	  og	  informere	  om	  al	  relevant	  lokal	  information.	  
Det	  er	  hensigten	  at	  medborgerhusets	  hjemmeside	  på	  sigt	  erstattes	  med	  viuf.info	  
	  
	  

5	   Interesseforum	  
Vindmøller	  Elisabethsminde.:	  
	  
Jesper	  Kiel	  deltog	  i	  møde	  i	  Stepping	  ”Til	  kamp	  mod	  kæmpemøller”.	  Mødet	  var	  præget	  af	  

vindmølle	  modstandere.	  Det	  blev	  belyst	  på	  mødet	  af	  flertallet	  af	  den	  danske	  
befolkning	  er	  modstandere	  af	  møller	  på	  land,	  men	  tilhængere	  af	  møller	  på	  vand.	  

Der	  tales	  om	  møller	  højere	  end	  tv-‐tårnet	  i	  Højen,	  altså	  noget	  der	  kan	  ses,	  og	  høres	  i	  
landskabet.	  

	  
Kloakering	  Viuf.:	  
	  
Der	  er	  ros	  til	  projektets	  nye	  entreprenør;	  Hans	  Have.	  
	  
Fjernvarme.:	  
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Bestyrelsen	  lader	  det	  undersøge	  til	  efteråret.	  
	  
	  
Linie	  103	  /	  900X:	  
	  
Bussen	  SKAL	  vende	  ved	  kroen,	  man	  opfordres	  til	  at	  henvende	  sig	  til	  Henrik	  eller	  FB	  hvis	  

man	  observerer	  dette	  ikke	  overholdes.	  
Henrik	  har	  givet	  tilsagn	  om	  at	  900X	  kan	  gøre	  stop	  i	  Alminde,	  forudsat	  at	  dette	  sker	  uden	  

omkostninger	  for	  linje	  103.	  
	  
	  

6	   Aktivitetsområder	  
Legeplads	  Hechtsvej	  v.	  Bjarke	  og	  Claus	  
	  
Legepladsens	  stand	  er	  ok,	  kunne	  trænge	  til	  lidt	  maling.	  Legehuset	  kunne	  evt.	  Flyttes	  ud	  i	  

solsiden.	  Trækanter	  omkring	  sandkasse	  etc.	  er	  lettere	  angrebet	  af	  råd	  ca.	  100m	  
kunne	  trænge	  til	  udskiftning.	  

Bjarke	  og	  Claus	  udarbejder	  en	  materiale/behovsliste,	  hvorefter	  der	  søges	  om	  midler	  til	  
at	  genoprette	  legepladsen.	  	  

	  
Basket	  net	  .:	  De	  søges	  opsat	  11-‐12	  maj	  2012.	  
	  

7	   Medborgerhusets	  drift:	  
Indkøbspolitik	  for	  service,	  glas	  mm.:	  
	  
Der	  skal	  købes	  nye	  vinglas,	  porcelæn,	  glas	  kopper,	  tallerkener	  er	  nedslidt	  og	  ikke	  videre	  

funktionelt.	  Henrik	  efterlyser	  en	  mere	  praktisk	  inddeling/opdeling	  af	  inventar	  .	  
	  
Status	  udlejning:	  
	  
Det	  tegner	  til	  at	  blive	  et	  godt	  udlejnings	  år.	  
	  
Fotoklubben	  og	  afvikling	  af	  lokaleleje.:	  
	  
12000,-‐	  pr.år	  –	  Medborgerhuset	  laver	  forbedringer	  for	  de	  4000,-‐	  kr.	  

8	   Økonomi:	  
Kassebeholdning:	  2996,-‐	  kr	  
Bank	  saldo:	  11674,10	  kr	  
Orientering	  om	  likviditet	  .:	  
	  
	  OK	  likviditet	  til	  den	  daglige	  drift.	  Der	  er	  etableret	  en	  kassekredit	  på	  50.000kr	  

9	   Projekt	  Medborgerhus	  
Kloakering	  af	  Medborgerhuset	  den	  12.	  	  Maj.	  
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Henrik	  Møller	  stiller	  sin	  arbejdskraft	  til	  rådighed,	  materialer	  betaler	  medborgerhuset.	  	  

Det	  vurderes	  at	  der	  er	  nok	  frivillige	  kræfter	  til	  projektet.	  
10	   Evt.	  

Kommunen	  har	  lovet	  os	  en	  ordning,	  vi	  afventer	  endelig	  besked.	  

11	   Næste	  møde	  

Onsdag	  den	  12.	  9.2012	  i	  Medborgerhuset	  kl.	  19.00	  

12	   Referat	  fra	  mødet	  godkendes	  og	  ophøjes	  til	  protokol.	  

	  


