
Referat fra Borgerforeningsmøde tirsdag d. 16/4 kl. 16.00 

1. Siden sidst 

2. Revideret omdelingsliste 4/3 19 

3. Revidere Erhvervsliste  

4. Skal Aakjærs legeplads flyttes ? 

5. Borgermøde 9/5 

6. Kaffe ved Byfesten d. 31/5 

7. Sct Hans 

8. Bestyrelses arrangement? 

9  trailer syn  

10 Evaluering af Running Dinner 

11 Fyraftensmusik. Status pt. 

12 Evt. 

13 Næste møde 

Ove T. fraværende. 

 

Ad 1. Kurt A, Jens Chr. O og Leif har været på ”kursus” på kommunen i forbindelse med at søge fonde og 

puljer til områdefornyelsesprojekter 

Michael spørger Poul Fynbo om Flagalle kan udvides på Vestergade 

Ad 2. Revideret liste godkendt. 

Ad 3. Lilly kontakter dem, der endnu ikke har betalt. Nyt medlem spørges. 

Ad 4. Legepladsen skal ikke flyttes. Michael kontakter legepladsens brugere for aftale om vedligeholdelse. 

Leif finder kontaktpersonen. 

Ad 5. Sedler uddeles i uge 17 hvor der også er annonce i Salling Avis. Ønsker I at deltage skal Leif have 

besked. 

Ad 6. Conny og Christina serverer kaffe. Poul hjælper med borde og Leif arrangerer kaffe/the 

Ad 7. Thomas Rosenkrantz er båltaler og taler ud fra Jebjerg Bogen. Yderligere planlægning på næste møde 

Ad 8. Vi afholder bestyrelsesfest (med påhæng) lørdag d. 21. september 

Ad 9. Det koster 700 kr for omregistrering og syn af trailer. Dertil evt reparation. Michael ser på traileren 

over sommeren og får den synet. Vi vil fremadrettet have trailerne registreret i vores navn aht. Forsikring 

mv. 

Ad 10. Running Dinner gik godt. Fint i Rotunden og fint med levende musik. Arrangementet evalueres 

efterfølgende af dem, der planlagde det. 

Ad 11. Der arbejdes…. Vi er opmærksom på at undgå Black Friday i år.. 

Ad 12. ”man” er ved at etablere en fælles garage for foreninger og EventCenter på en grund i byen. Vi vil 

gerne være med, men er opmærksomme på at der ikke skal være for store driftomkostninger. Poul B. 

arbejder videre. 

 

Næste møde: mandag d. 27/5 kl. 16.00 


