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Referat af bestyrelsesmøde VMF Emne:  Ordinært møde 

Møde dato:   
Tirsdag d. 10/9-13       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: Tanja og Jesper 
 

Dagsorden: 
1 Gennemgang af referat fra sidste møde . 

Klaus og Bjarke arbejder videre med ”fjernbetjening” af varmestyringen i huset. 
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Projekt Fællesskab 
Opfølgning på børneattester for bestyrelsen. Vi mangler stadig attester fra 

bestyrelsesmedlemmer. 

Evaluering af medlemsopkrævning. 

Konto nr.: 9277 457814711  - Bankoverførsel har resulteret i Ca. 140 medlemmer, der 

forventes et bedre resultat næste år, hvor der også vedhæftes girokort. 
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Arrangementer 
Evaluering af sommerfesten: 
     Sommerfest: Der forventes et positiv resultat på omkring 12-15000,- kr. Hvilket 

betragtes som tilfredsstillende. 

Der stilles forslag om at leje et professionelt telt ( kr.2700,-) der opfylder lovens krav 

mht. brandhæmmende materiale etc. Bestyrelsen vedtager enstemmigt at benytte 

et professionelt telt  ved sommerfesten 2014. 

Live band om eftermiddagen, Jette indhenter tilbud/pris. 

Børne disco: 19:30 – 22:30 – tidligere annoncering efterlyses. 

 
Bankospil, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 – Indkøbsplan og gevinst plan er 

udfærdiget, bemandingen er tilrettelagt. Amerikansk lotteri er 15,-kr pr pose a 10 
stk. lodder 

 
Damefrokost 26. Oktober. 
 
Tina, Jette, Henrik og Dorrit er tovholder på arrangementet. Der laves 2 bannere til 

opstilling ved indfaldsvejene, prisen forventes at være ca 1000,- kr. 
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Billetter sælges i Brugsen og af Dorrit. 
René spiller til damefrokosten. 
Menuen er booket og bestilles af Jette og Dorrit.  
Klargøring af medborgerhuset sker Fredag d. 25. 
 
Halloween 27. Oktober:  
Jette sørger for indkøb. 
 
Ølsmagning 1. November: 
Menu og procedure fortsætter som sidste år. 
Billetter sælges i Brugsen, samt udvalgte ambassadører 
Claus og Bjarke undersøger muligheden for at bygge en bar på hjul. 
 
Juletræsfest 1. December: 
Gennemgås på næste måned.  

4 Markedsføring og kommunikation 
Ændring af FB profil for VMF – Sanne tager aktion på dette 

5 Interesseforum 
KLF – Hal2 – Trekantens Forsamlingshuse 
Henrik eftersøger et projekt vi kan deltage med i puljen 2014, vi SKAL deltage. 
Der er etableret en arbejdsgruppe i Almind – Viuf med henblik på etablering af en hal 2, 

Henrik og Steen sidder i dette udvalg. 
Vi er medlemmer i Trekantens Forsamlingshuse, interesseorganisation for 

forsamlingshuse. 
 

6 Aktivitetsområder 
Kort gennemgang af status 
Der påregnes ikke nyetableringer i 2014 qua kommunens budget. 

7 Medborgerhusets drift 
Kort status. 
23-9-2013 påbegyndes udvendigt murearbejde. 

8 Økonomi: 
Kassebeholdning: 7015,- 
Bank saldo: 38.852,26 
Orientering om likviditet : Sponsorindtægter forventes at være ca 10.000,-kr 
 

9 Projekt Medborgerhus 
Status og planlægning af videreforløb for klublokale.  
Husets el skal fordeles på flere grupper. 
Der afsættes i første omgang ca. 10000,kr til udbedring af husets el-installationer. 

10 Evt. 

Henrik beder bestyrelsen overveje etablering af et beslutningsdygtigt forretningsudvalg. 
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Fotoklubben efterlyser mulighed for mørklægning af lokalet, ved brug af projektor i 

dagslys. Tina melder positivt tilbage, gående på de vestvendte vinduer. 

Vi har modtaget en forespørgelse om hvorvidt Medborgerforening vil være behjælpelig 

med etablering af en ”pige” klub, Medborgerforeningen melder positivt tilbage.(Tina) 

11 Næste møde: 12-11-2013 kl. 19:30 

12 Referat fra mødet godkendes og ophøjes til protokol. 

 


