Referat af bestyrelsesmøde
Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening
3. august 2021 kl. 19.30 start i grusgraven
Deltagere indkaldt fra borgerforeningen: Ann, Maiken, Karina, Niels Aage og Jette
1. Nyt om aktivitetshuset v Ann
a. Byggeriet skrider frem som planlagt
b. Arbejdsgruppen arbejder med convensus
2. Status for kontingent indsamling v Ann
a. Vi søger ny vejformand på Brøndum Kirkevej
b. 100 har betalt allerede, der mangler stadig nogle ruter at blive delt ud
3. Arbejdsdag i grusgraven blev den 21. August kl.10-14
- Se ønskeliste til opgaver der skal laves på næste side
Pølser til frokost
Husk søg om penge til noget nyt i grusgraven i stedet for gyngestativ
4. Byfest 28. August status
5. Nuværende program:
 10.00 Rundstykker
 11.00 Gåtur til plantagen – vi mødes i saloonen
 13.00 Helstegtpattegris samt amerikansk lotteri
 15.30 Lineundervisning og vi danser med
 17.00-19.00 salg af pølser, brød og kartoffelsalat. (man kan også medbringe
mad selv)
 Har vi styr på:
 Rasmus strøm? Ja
 Jacob vandrutsjebane? Ja
 Arne i skoven? Ja

6. Åbningsfest i huset
a. Åbnings reception med bobler og pindemadder – planlægning senere
Efterår/vinter
7. Fællesspisningen datoer, 15/11-21, 18/1-22, 2/3-22
8. Juleblomsterdeko 27/28 nov? OBS nok 28 evt. en hverdag ugen inden? JR
9. Spillehygge arrangement? Vi finder dato senere, Vi forventer to over vinteren
10. Juletræsfest dato? Søndag kl 14.30 den 12/12-21
11. Påskeblomstdeko 2/3 april 2022?
12. Julebingo det arrangere idrætsforeningen i Rettrup
13. Fastelavn 27/2-22 menighedsrådet
14. Eventuelt
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Næste møde 19. August 19.30 på skolen
Niels tager kaffe og kage med

Opgaveliste til arbejdsdag i grusgraven:


Maling af toiletbygning, maling til 70-80 m2 + pensler



Beskæring rundt i hele grusgraven





Ved stier rundt i grusgraven



Stier fra grusgraven til byen



Rundt om legehuset + beskær træer



Rundt om bunken af sten



Ved shelter



Beskær træer v. shelter

Gyngestativ: vurdering af standen/råd?


Bibeholde og opsætning af nye gynger eller nedrivning af stativet



Hvis nedrivning: Opsavning af stativ til ”trædesten”



Fjerne hegn rundt om sø/vandhul



Legehus nyt liv? Bibeholdelse af lille ekstra hus?



Rengøring af begge toiletter



Bord-bænkesæt v gynge algefjerner/slibes/males



Bord-bænkesæt v petanque banen algefjerner/slibes/males



Hækklipning langs stier
Fjerne ukrudt i belægning omkring huset



Rengøring af bålsted v. shelter

Husk: stige, kost, spande til maling (Karina), trailer, buskrydder, motorsav, hækkeklipper,
vinkelsliber (Karina)

Indkøb: 2 gynger den ene skal være en babygynge, maling til 70-80 m2 (måske mere),
pensler, algefjerner, noget til at slibe bænke, maling til bænke (materialer til legehuset)
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