
 Referat fra bestyrelsesmøde i Snejbjerg Borgerforening 1-6-16. 1 
Besøg af Louise Z, som fortæller om face-book. Nuværende administrator 
kontaktes og videresender kode til Kai/ Per. 
Louise vil hjælpe os i gang. 
 
1. Gennemgang af referat fra 7-4-16, godkendes med rettelser, tillæg frem-
sendt. 
 
2. Siden sidst: Fastelavn forsøges afviklet i samarbejde med Snejbjerg Kirke 
i 2017, Irene er tovholder. 
Affaldsindsamlingen forsøges gennemført i samarbejde med skolerne i 2017, 
Kai er tovholder. 
Medlemstegning: 156 medlemmer pr. 1/6, dvs. ca 130 færre medlemmer 
end i 2015. Annoncering og medlemstegning drøftes. Forslag om ny 
folder i A5 format, udsættes til senere drøftelse. 
MUH- markedet bliver ikke afholdt i 2016 som oprindeligt tænkt sammen med 
byfesten, dog bliver der opvisning om lørdagen ved Linedanserne kl. 12.30. 
Det påtænkes at samarbejde med Byfestudvalget i 2017, hvis det til den tid 
siddende byfestudvalg vil være med. Tovholder er Kai. 
Foto på hjemmesiden er erstattet af navne på bestyrelsesmedlemmer. 
Endelig konstituering foretaget, opgaver og ansvar fordelt, se 'ansvar' i 
dropbox. 
 
3. Indkomne mails: medlemstegninger, ellers intet, bortset fra en del spam-
mails. 
Vores domænefirma (Surf Town) kontaktet, opfordrer til at slette vores 
nuærende 'catch all' indstilling. 
 
4. Kommende opgaver: 
Skt. Hans: Båltale, brænde og tilladelse er på lads. 
Lejlighedsbevilling til salg af øl søges. Mie 
Heks laves af: LZ, tages op i 2017. 
Annoncering: Forslag til Flyer ved Kai, trykning af Malericentralen, omdeles 1 
uge før, dvs. d. senest d. 16 juni. 
Bannere ophænges 1 uge før, hvis vi får tilladelse af Rema, 
Spar og evt. i Snejbjerg Hallen. Plakater hænges op i byen. 
Øvrige praktiske opgaver fordeles. 
 Indkøbsseddel til Spar, Rema og Bager. Mie 
 Frankfurtere fra Fruehøj. Kai 
 Sangblade. Kai 
 Nøgle til Engbjergskolen. Mie 
 Opsætning af anlæg og levering af musik 

 Se tjekliste for arrangementet vedrørende egne opgaver. 
De, der kan, møder på festpladsen kl. 16. Kai medtager trailer og sæk-
kevogn. 

Hjælpelisten tages i brug. 
Forslag om servering af vin tages op i 2017. 
 



5. Punkter til drøftelse: 2 
Drop box: 
Alle har nu modtaget invitation og vejledning til dropbox, 
sættes på som et punkt til næste møde. 
Juleudsmykning af stolperne omkring torvet drøftes som en god 
anvendelse af vores sponsor indbetalinger. Energi-midt kontaktes af Joan 
vedrørende brug af lygtepælene samt levering af el. Bliver det aktuelt, skal 
der laves aftale om montering og økonomi.  
Tages op på næste møde. 
 
6. Punkter til orientering: 
Økonomi: uændret fra sidste møde. 
 
7. Bordet rundt: 
Hvordan nurser vi vores sponsorer bedst? Og skal vi søge igen i august? 
Skal vi fundraise, og til hvad? 
Skal vi videreføre det arbejde, der er startet med SPOR, b l a med stier 
rundt i Snejbjerg til minderige steder. 
Vores vedtægter trænger til et eftersyn. Kai udarbejder et oplæg til et senere 
bestyrelsesmøde, så ændringsforslag kan være klar til generalforsamlingen i 
2017. 
Hvad vil vi med Snejbjerg Borgerforening? Er vi kun festarrangører? 
Eller skal vi flytte/ændre fokus? 
Hvis/når vi skal modtage flygtninge i Snejbjerg, skal vi da være aktive 
i Borgerforeningen? 
Mon troldene stadig kan ses i Skoleskoven på Engbjerg? 
 
Næste møde er onsdag d. 7-9-16 kl. 19 på Snejbjerg Skole. 
 

Ref. mhn 4-6-16 


