Referat af konstituerings-/bestyrelsesmøde
Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening
28. marts 2022 kl. 19.00 i Aktivitetshuset
Deltagere fra borgerforeningen: Ann, Karina, Maiken, Bjarne og Jette
1. Konstituering
a. Formand/sekretær: Maiken
b. Næstformand: Karina
c. Kasserer: Ann
d. Pr-ansvarlig: Jette
e. Bestyrelsesmedlem: Bjarne
2. Billede af Bjarne samt oplysninger til hjemmeside
3. Kontingentindsamling v. Ann: Vi sætter i gang, så snart vi har flyer klar. Jette
laver FB opslag med opfordring til indbetaling. Lav kalender til flyer. Jette skriver
til Maja med datoer over sommeren.
4. Arbejdsdag i grusgraven dato? Søndag den 29. maj kl. 10-14
5. Lokaldysten 2022 – ved vi om Thomas går videre med den? Ann tjekker op på det
6. Sct. Hans den 23/6-22 kl. 18 til spisning og kl. 19 båltale og derefter bål, Præsten
skal stå i skygge (har vi mikrofon? Jørn har nok en, Maiken tjekker op på det)
7. Byfesten
a. Tema? Vi overvejer
b. Tidsplan / plan
c. Gudstjeneste: mikrofon, musik, telt/skygge, kl.10,30
d. Leje af telt mm, Ann kontakter ang. teltudlejning og hoppeborg
e. Søgning af tilladelser: Maiken søger spiritus og brandmyndigheder
f. Lotteri (obs. mulig ny lovgivning?) Karina og Jette kigger på det
g. Hvornår skal der spises/bestilling af mad Karina kontakter Lykkebo
8. Kræmmermarked i Aktivitetshuset den 3/9-22 og 4/9-22 kl. 9-15
9. Flere fællerspisninger /brætspilaften/formiddag-eftermiddag inden sommerferien?

a. Fællesspisning den 26. april kl. 18, vi søger efter nogen der kan hjælpe med
arrangementet.
b. Brætspilsaften tirsdag den 10. maj kl. 19
10. Gardiner: skal de bestilles? Se bilag 1 Vi afventer da der ikke er penge – vi skal
finde nogle penge. Bjarne går på sagen
11. Puslepude: den er købt og er på plads
12. Dørstoppere: Karina køber 2 stk.
13. Plan for nedslibning af hylder på loftet, klinker v. håndvask samt teknik rummet
(Jacob)?
a. Hylder på loftet: Maiken spørg Karl
b. Jette kontakter Jacob ang. teknik rummet
c. Klinker i køkkenet: Bjarne spørg Lykkeholm til hjælp til kliniker
14. Plan for det der skal på hjemmeside/til lejere? (Ved ikke om der er styr på denne)
Ann og Jette finder en dag til at stikke hovederne sammen
15. Flere udlejnings muligheder: begravelser: pris?, Møder: pris?, Hverdagsaften:
pris? (punkt fra generalforsamling)
16. Evt.
Næste møde: den 23. maj kl. 19.00 Jette har kage med

Bilag 1:
https://www.uniggardin.dk/rullegardiner/278-unig-rullegardin/30368-hvid-u7100
Mørklægningsgardiner:

Semi-transparent (ikke mørklægning):

