
 
 

Referat af bestyrelsesmøde 

Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening 

12. januar 2021 kl. 20 Online på Teams 

 

Deltagere fra borgerforeningen: Ann, Marlene, Karina og Jette  

Deltagere fra Aktivitethusudvalget: Jacob Rytter og Ann Futtrup 

1.Aktivitetshusudvalget 

Der er kommet 3 tilbud, lidt for dyre ift. budget, billigste fra Poul Bak. Der arbejdes på at finde en 

løsning så prisen kan komme til at passe med den økonomiske ramme. De arbejder videre med dette 

tilbud (Poul Bak). 

De arbejder videre med køb af grunden, her er der også praktiske/tekniske udfordringer – som skal 

løses. 

Der afventes med DGI private indbetalinger, til projektet er kommet længere, da disse ikke kan 

returneres 

 

2. Kommentarer til referat fra sidst – ingen kommentar 

 

3.Vejformænd/kontingent 

Der skal ekstra på flyer: info om at de skal skrive adresse på ved betaling 

Evt. henvisning til nyhedsbrev 

Idé et skilt til om halsen (Key-hanger) eller mulepose til vejformænd, så man kan se, at de hører til 

borgerforeningen, Marlene undersøger priser på Key-hanger 

Ann laver liste over vejformænd til hjemmesiden – spørg først om det er ok at den bliver lagt på 

hjemmesiden. 

 

4.Færdiggørelse af chikanen – lokal konkurrence? 

Marlene spørger Kent Alex Larsen fra Skive Kommune, hvad vi må og hvem der vedligeholder 

chikanen efterfølgende. 

 

5. Kommende arrangementer 
Hvem er ansvarlig / tovholder? 

                2021 

1. Fællesspisning – aflyst jan., feb. og mar. 2021 

2. Fastelavnsfest – aflyst 2021 

3. Revy – aflyst 2021 

4. Stenhuggerkursus forår – aflyst tror vi 

5. Konfirmation flagallé, Niels Åge, Jette prøver at finde dato 

6. Stafet for livet, planlagt til 29. maj 2021, Maja Løndal primusmotor 

7. Sankt Hans: 23. juni vi håber på, at kan holde det, i eget lille telt eller under 

halvtag. 

8. Byfest: Vi tror mest på 21. eller 28. august. Alternativt hvis Tour de Hvidbjerg 

bliver afholdt skal byfesten afholdes den 19. juni om muligt ift. Corona. 

9. Tour de Hvidbjerg: vi er meget usikre på afholdelsen af dette i 2021 da konceptet 

ikke er super Corona venligt, Hvad mon Tour de Hvidbjerg gruppen tænker? 

10. Indvielse af aktivitetshuset (sidst i 2021) Tidspunktet helt uafklaret? 

11. Afslutning af evt. konkurrence omkring chikane udsmykning – intet sat i gang 

12. Indvielse/afsløring af chikane? – intet sat i gang 

13. Andet? 



 
 

6. Mapper/muleposer til tilflyttere 

 

Tilflyttere: 

Hans har afleveret til 3 nye som han er vejformand for. 

Der er 10 nye tilflyttere mere på listen der skal afleveres til. 

Mangler julekort fra Lokalhistorisk forening, Steen skal kontaktes 

Jette spørg i børnehaven igen efter materiale 

Buketten koster 120 kr. ved Gartneri Lundly (som vejformanden henter der ude og får skrevet på 

regning til Brøndum Hvidbjerg Borgerforening) + de skal have mulepose (afhentes hos Ann 

Futtrup) med til udlevering. 

Marlene sender mail til vejformændene ang. deres opgaver og om de har nogen de skal aflevere 

blomster til (tilflyttere) samt om deres mail må ligge på hjemmesiden. 

 

7. Grusgraven græs + beskæring 

Vi mangler en grusgravsformand – vi eftersøger en på Facebook – Marlene laver opslag med 

eftersøgning og evt. også nøgleeftersøgning, hvis Mads Primdahl ikke har den. 

Mads Primdahl slår græsset og han kan også beskærer træer. 

Der er kun en nøgle til huset i grusgraven den er hos Ann. Vi kigger på en nøgleboks til at sætte på 

huset til brug ifm. overdragelse af nøglen til forskellige personer ved brug af bygningen. Vi har 

fundet en i XL-byg som kan bruges. 

 

8. Generalforsamling 

Den 21. marts kl. 10 på Hvidbjerg Gl. skole 

  

9. Fotografering til hjemmeside 

Bliver næste gang vi mødes fysisk 

 

10. Eventuelt: 

 

11. Næste mødedato: 

Den 22. februar 2021 kl. 20 Ann laver online link til mødet 

Den 16. marts 2021 kl. 20 Ann laver online link til mødet 


