
Tid:     18. januar 2016 - 19:00 – 21:00

Sted:     Anders Brandstrup

Deltagere:
Anders Brandstrup
Mikkel Sørensen
Pia Møller
Søren Hansen
Thomas Bornemann
Torsten Lund

Forhindrede

Torsdag d. 10. marts kl. 19:00 hos Torsten
Næste møde

Status på opgaver fra forrige møde1.
Erstatning af Kate i bestyrelsen2.
Planlægning af generalforsamling3.
Mulighed for at søge puljer i kommunens budget4.
Borgerbladet5.
Næste møde6.
Eventuelt7.

Dagsorden

Status på opgaver fra forrige møde

Vi har endnu ikke fået regningen, men prisen for beskæring er 500 kr./træ
Rødtjørnene er blevet beskåret, og der er plantet søjleege

Rødtjørn og Søjleeg

Bænken og navnepladen er på plads
Bænken

Søren kontakter Buus
Vi skal have et håndtag og en anordning til at holde lågen åben under ophængning af opslag

Opslagstavlen 

Arrangementet er blevet aflyst
Mikkel aflyser bookingen af forsamlingshuset 

Nak og æd

Der er plads til at reducere oplaget med 25
Vi sparede en del på portoen ved manuelt at dele nogle numre rundt og ved ikke at sende til 
annoncørerne

Borgerbladet

Erstatning af Kate i bestyrelsen
Bestyrelsen har været i dialog med en borger, som kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen. Andre 
interesserede opfordres til også at opstille. 

Planlægning af generalforsamling

2016-01-18 Bestyrelsesmøde
17. januar 2016 10:16
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Planlægning af generalforsamling

Thomas har booket og betalt forsamlingshuset

De lave oliepriser gør det svært at få en business case for centralvarme
Anders regner med at vi kan få Føns Nærvarme til at komme
Christian Bro fra byrådet vil evt. komme
Fredericia Dagblad kan evt. deltage
Anders laver en folder, der skal deles rundt

Energiudvalget holder møde på mandag

Kirsten Lund
Søren Sørensen

Revidering
Regnskab

Anders sørger for at købe kaffe, kage og dække omkostninger til forsamlingshuset
Borgerforeningen mødes en time før

Kage

Mikkel giver et indlæg om udstykningen på generalforsamlingen
Statusfor udstykning

Samarbejde med kommunen

Kommunen har i budgettet for 2016 afsat en nedrivningspulje på 1 mio. kr. Vi bør undersøge, 
om den kan bringes i spil i forbindelse med Knudsens gård. Problemstillingen er, at det er 
ejeren, der skal ansøge om eventuelle midler, men borgerforeningen kan fungere som 
mellemmand og bane vejen for en aftale.
Torsten skriver en mail til kommunen
Anders tager derefter kontakt til forvalterne

Nedrivningspulje

Inden for 2 uger
Mikkel følger op på infrastrukturmidlerne i forbindelse med omfartsvejen

Infrastruktur

Mikkel følger op på udstykningsplanerne 
Udstykning

Anders og Mikkel planlægger et møde med Laila i april
Planlægning af møde med kommunen

Deadline 23/3

Karen: 9 faste
Anders: Energigruppen
Pia: Oplæg fra Bente Johansen omkring strikkegruppen
Mikkel: Status for udstykningen
Anders: Status for nedrivning af Knudsens gård
Anders: status for nye beboere samt opfordring til at huske, når der kommer nye beboere
Gunhilds indlæg: Kate har lovet fortsat at renskrive indlægget.
Torsten: Referat fra generalforsamlingen
Anders: Skrivelse om prisen for annoncer - Anders opsøger mulige nye annoncører 
Torsten: Fugleskydning
Torsten: Affaldsindsamling, hvis der er kommet en dato inden deadline
Thomas: Opfordring til betaling af kontingent

Borgerbladet

Eventuelt

Pia afleverer en blomst og et nummer af Borgerbladet - Anders skaffer en blomst
Nye beboere på kirketoften
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Pia afleverer en blomst og et nummer af Borgerbladet - Anders skaffer en blomst

Sikring af boliger og nabohjælp

Evt. i forbindelse med fugleskydning
Helstegt pattegris

Nye arrangementer

Thomas printer en side med kontonummer og indmeldingsbetingelser og hænger den op ved 
opslagstavlen.
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