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Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. august 2018 
Kl. 19 hos Lone. 

Til stede: Lone-Thomas-Lea-Anne-Hans 
Referent: Hans 
 

DAGSORDEN 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

2. Økonomi. 
Gennemgået. Oversigt over konto i banken og mobilindbetalinger gennemgået. Regnskab vedr. 
Børnenes Dag ikke færdiggjort – men umiddelbart et pænt overskud, som i høj grad skyldes de 
mange sponsorer. 

3. Børnenes Dag 11. august – evaluering. 
Flot arrangement, som har fået roser fra mange sider. 
Travlhed i salgsboden. Måske opdeling af salg i flere telte.  
Evaluering i styringsgruppen senere. 

4. Planlægning af kommende arrangement 11. september med Kaare Johannessen. 
Forslag til plakat godkendt. Omtale i Extraposten uge 36. Hans kontakter Kaare ang. evt. AV-midler. 
Thomas-Anne og Hans stiller stole op kl. 18. 

5. SEAS donationer. Der er mulighed for at søge en donation på kr. 10.000,-. Frist 10. september. 
Vi ansøger om tilskud til et party telt. 

6. Debat på Facebook om vejbump/chikane til nedsættelse af farten i Bygaden. 
Vi anser det for problematisk med chikaner af hensyn til de mange landmænd, der har brug for at 
benytte Bygaden med store landbrugsmaskiner. Vi retter henvendelse til kommunen ang. 
problemet med for høj fart i Bygaden. 

7. Borgernært Politi. 
Vi skal udpege en kontaktperson. Ingen i bestyrelsen ønsker at være kontaktperson. Vi retter 
henvendelse til mulige emner. 

8. Hjertestarter. 
Vi fik afslag på vores ansøgning til Trygfonden i marts. Prøver igen inden 1. september. 

9. Meddelelser: 

• Kultur- og fritidsudvalget har besluttet, hvem der modtager tilskud fra Landsbypuljen. Vi 
har i skrivende stund ikke modtaget svar på vores ansøgning om Pavillon i parken. 

• Henvendelse fra fodboldklubben om evt. hjælp i forbindelse med bankospil med Banko 
Carl. Måske mulighed for et par hjælpere. 

• Artikel vedr. ”Min Landsby”- app udleveret. Vi forhører os om mulighederne i vores område 
og et evt. samarbejde med de øvrige landsbylaug i Rudbjerg. 

10. Evt. 
Krukkerne er i en elendig forfatning efter den tørre sommer. Alternative muligheder for 
beplantning undersøges. Forskønnelsesgruppen udvides med Thomas og Lea.  

11. Næste møde. 
18. september: 
Møde vedr. planlægning af bankospil 7. oktober.  
Thomas-Anne-Lea deltager. Anne indkalder Finn fra Dagli Brugsen og repræsentant fra 
forsamlingshuset. 
16. oktober: Bestyrelsesmøde hos Lone 
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