Mødereferat

Nordby Sogns Borgerforening 1.5

2017

Til stede: Merete, Alexander, Finn, Tove, Benjamin, Kirsten
Traktement: Tove
1. Ordstyrer: Alexander
2. Dagsorden: Godkendt
3. Referat fra generalforsamling og konst. møde: Godkendt.
Dog skal ordlyd i de reviderede vedtægter pkt. 5 ændres til: Forslaget blev vedtaget.
4. Evaluering af affaldsindsamling 2.4: Få deltagere, ca 10 personer, god stemning. Finn foreslår at
indsamlet affald ved bl.a. Møgelskår fremover kan hentes på stranden af en båd.
Evaluering af borgermøde 20.4: Mange deltagere, ca 50 personer. Meget positiv stemning- også til
forslag fra kommunen vedr.
Cykelsti: Der arbejdes videre med planen fra kommunen
P pladser: Brdr. Kjeldahl tilbød P plads til busser på vestsiden af Vestre Ringvej.
Toiletter: Er ved at blive projekteret i ”vejmandens hus” modsat Det Gl. Posthus. Etableres dog
først i 2018.
5. Dialogmøde 9.5. Kirsten deltager. Bør pointere over for kommunen at Ballebjerg er en stor
turistattraktion, men udgiftskrævende.
6. Græskar-event: Denne arbejdsgruppe har fået udbetalt 10 000 kr af kommunen. Pengene står nu
på borgerforeningens konto. Alexander har accepteret at administrere udbetalinger til gruppen.
7. Grundlovsdag: Pastoratet, Foredragsforeningen, Foreningen Norden og Biblioteket samarbejder
om et heldags arrangement i Kulturhuset i Tranebjerg med deltagelse af Abdel Aziz Mahmoud og
Flemming Jensen. Borgerforeningen laver derfor et alternativt arrangement om aftenen (i
solnedgangen) kl. 20 og engagerer en sanger og sørger for et traktement. Flaget tages
ned.
Merete sørger for sanger og
forslag til traktement – og sender mail ud om arrangementet til medlemmerne.
8. Kontingentbetaling: Meretes forslag til ”huskeseddel” godkendt. Finn kan lave sedlerne sådan,
at foreningens logo danner baggrund for teksten. Merete udarbejder ruter for uddeling til
bestyrelsen, og vi får en mail om hvornår vi skal hente sedlerne hos hende.
9. Hjertestarter: Besluttede at betale et årligt kontingent til Trygfonden på ca 4000 kr. Vi vil
forsøge at skaffe sponsorer, som kan gå med i ordningen – og betalingen. Merete kontakter
sponsorer.

10. Ballebjerg: Murer Leif fuger omkring døren. Finn kalker og Benjamin pudser vinduer. Inden
sommersæconen.
11. Evt. Vi skal overveje ordstyrer til næste St. Poulsmøde. Byhaven har planer om at lave et
”lysthus”, vil anvende det midlertidige tag fra Klokketårnet.
Næste møde: 28.8
Traktement her: Kirsten
Referent: Kirsten.

