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Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening tirsdag d. 30/5-17 på Snejbjerg Skole 

Tilstede: Joan, Mie, Kai, Ditte, Irene, Per, Emma 

Ordstyrer: Emma 

Referent: Ditte 

Emne Hvem Status Beslutning / Husk 

Godkendelse af 
referat af 24/4-17 

 Godkendt  

Overdragelse af 
Mies opgaver 

Mie  Mie udtræder af bestyrelsen og Ditte overtager. 
Herefter er Mie suppleant. Mie redegør for sine 
opgaver. Herefter fordeler vi dem som følge: 
Mødeindkaldelse: Formanden 
Referat: Ditte 
Varelager: Lageroptælling op til arrangement 
og overblik over, hvad der skal købes. Indkøb til 
varelager. Aftales fra gang til gang, hvem der 
tæller op og handler.  
Besvarelse af wix mail fra hjemmesiden og 
videresendelse til bestyrelsen: Ditte     
Dokumentarkiv: Emma   

Kai ændrer mailadresse 
på wix mail fra Mie til 
Ditte 

Rotter på lager Mie Har set på lager hos Lene i denne weekend. Det 
ser ikke godt ud.  
Aftalt med Lene at vi ikke skal gøre noget før 
rottebekæmper har været der. Herefter skal vi 
tage ting ud, tjekke og gøre vores ting rene. 
Lene tror ikke hendes forsikring dækker, men 
det bør undersøges. Hvad med vores forsikring? 
Skal det undersøges?  
 
1 banner og julemandskostume er hos Joan. 
Lene ringer til Per når vi kan besigtige og 
komme til vores ting.  
Lager for fremtiden bør måske overvejes.   
 

Per tager ud og tjekker 
lager.  
 
Når vi har overblik over 
lagerstørrelse finder vi 
ud af, om lager skal 
flyttes ud eksternt eller 
være hos bestyrelsen 
privat.  
 

Status på 
velkomstfolder 

Ditte Afventer folder. Vi skal beslutte hvor den skal 
trykkes.  

Emma laver baggrund 
om til hvid og vi får 
Malericentral til at 
trykke folder.  
Herefter kontakter Ditte 
erhvervsdrivende og får 
lagt den på Facebook 
gruppe.  
 

Status på 
sundhedsuge 

Emma 
og 
Ditte 

Emma har kontaktet Donate og vi afventer svar 
fra dem.  
Ditte har i start maj ansøgt trygfonden om 
tilskud. Her er 4 måneders ekspeditionstid. Hvis 
ikke vi får støtte, kan vi måske overveje støtte 
fra andre eller gå sammen med SSGI.  
 

Ditte rykker Trykfonden 
inden sommerferien for 
status for behandling.   

Dropboks og 
Facebook 

Emma Emma får adgang til dropboks og vi vurderer 
behovet. 

Mie giver Emma adgang 

Info Snejbjerg.dk Joan  Evt. møde med SSGI om at gå sammen om Joan, Emma, Per tager 
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og infotavle infotavle. Vi afventer mulige datoer for et møde 
om kommende samarbejde. SSGI er meget 
interesseret i at samarbejde og gå sammen om 
en infotavle. Vi skal vide mere om, hvad det 
koster og kræver at holde en infotavle 
opdateret.  
Vi skal vide lidt mere om design af en evt. fælles 
hjemmeside. Spørg evt. Skibbild.  
Joan vil gerne have Emma med til et fælles 
møde med SSGI. 

til fælles møde og vil 
undersøge nærmere.  

Status for 
hjælpeliste 

Emma 37 hjælpere online + 5 på den fysiske liste.  Emma vil fortsætte med 
at slå den op på 
Facebook. 

Status på 
Mobilepay 

Emma 
Per 

Nr. til mobilepay er 60548015.   

”SPOR” Irene Ændrer navn på projektet til ”hjertesti og 
suttetræ”. Hjerteforeningen (Flemming 
Overgaard) vil kontakte Irene efter hans ferie 
herom. Tidshorisont på en sti kan ikke gives fra 
kommunen endnu. Kunne være fint hvis den er 
klar til Sundhedsugen, men det er nok 
optimistisk. Kommunen er interesseret og vil 
gerne hjælpe.  
 
Suttetræ: Irene har fotograferet eksisterende 
træer ved Rema og så skal det drøftes med 
Kommunen. Irene vil tage mødet med 
kommunen herom.  

Irene arbejder videre og 
tager mødet med 
kommunen om 
suttetræ.  

Skolevej Kai Intet nyt  

Medlemstal Kai Ingen ændringer siden sidst. Nu 266 
medlemmer.  
Vi skal gøre mere reklame på Facebook og 
oplyse at tilmelding ikke sker automatisk hvert 
år.  

Emma vil reklamere på 
Facebook. 

Konkurrence om 
navn på plads ved 
Rema 

Kai Der er kommet 3 bud. Teknik og Miljø vælger i 
sidste ende. Vi videresender et par udvalgte 
forslag til Teknik & Miljø.  
 
Frist for indgivelse af forslag til os d. 10/6.  
Frist for at give forslag til Teknik & Miljø er d. 
26/6.  
 
Præmie til vinder – kan det sponsoreres? 
Offentliggøres ved byfest 24-27 august.  

Emma sætter annonce 
på Facebook igen og 
oplyser at forslag også 
kan skrives i kommentar 
på Facebook.  
 

Flag Emma Emma har taget flag op og ned. Rema har 
fortalt Emma, at hverken Rema eller Jens vil 
hjælpe frem over (misforståelse). Vi er nu selv 
ansvarlige for at tage op og ned. Vi bør have 
vores hjælpere på banen.  
 
Skal der vimpler på så master ikke skal ned? 
 
Fast punkt på dagsorden: Næste flagdag.  
Næsteflagdag(e): grundlovsdag 5/6 d. 10/6 
(Triatlon dag) og alle dage i byfesten.  

Emma skriver på 
Facebooks 
hjælpegruppe og beder 
om hjælp til kommende 
flagdage. 
  
Leif hjælper til morgen 
og Emma til aften d. 
5/6. 
D. 10/6 hjælper Per til 
morgen og Ditte vender 
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Cykelhandler har spurgt til hvad det koster at få 
flag på hovedgaden. Vi kan give et tilskud pr. 
flag. Det skal drøftes med Per P Cykler og 
Malericentralen.  
  

tilbage om hun kan 
hjælpe til aften.  
 
Per giver besked om 
næste flagdage. Per 
snakker med Per P og 
Malericentralen.  

Sankt Hans Per Vi har bestilt pølsevogn (bruger gas). Pølser, 
brød, pizzabrød. 100 frankfurtere, 100 pølser 4 
plader pizzabrød. Ketchup, remoulade og 
sennep ved Rema. 200 tallerkner og servietter. 
Sodavand ½ l. plast, vand, øl, Karameller (for 
pant). Affaldssække.  
 
Betaling kontant eller mobilepay. Kuponer med 
farver til betaling i pølsevogn.  
 
Foldere om indmeldelse skal med. Gratis pølse 
m brød ved indmeldelse på dagen.  
 
Båltaler: Joan 
 
Sang: Pers kone synger for. 
 
Start og sluttidspunkt kl. 18-22. Båltale kl. 19.  
Lille bål.   
 
Vi har ikke fået tilladelse til bål på pladsen 
endnu. Det bør komme meget snart. 
 
Ikke pavillon/telt i år.  
 
Bålfade, fakler og anlæg skal tjekkes.  
 
Skal vi have snobrød? Bambuspinde og dej 
(bager) kan evt. sponsoreres. Hvis vejret er 
dårligt, dropper vi snobrød.  
 
Brænde kommer Torsten Troelsen med. 
 
Halm og tændvæske.  
 
Heks: Kunne vi få skole/Klubben til at lave en 
heks?  
 
Flyers/plakater 
 
Plakater med priser til aftenen.  
 

Per følger op på 
tilladelse og 
spiritusbevilling. 
 
Kai bestiller pølser. 
 
Kai: Pizzabrød og evt. 
dej bestilles ved 
bageren.  
 
Joan bestiller ved Rema. 
Per spørger Mie om kort 
til Rema.  
 
Kai printer sangtekster 
 
Ditte spørger klub/skole 
om de vil lave en heks.  
 
Hjælpeliste kan dele 
flyers ud – Emma slår 
op i hjælpegruppen. 
 
Kai, Joan, Ditte, Emma, 
Per hjælper pølsevogn + 
hjælpere.  
Ditte og Emma fra kl. 
18-20.  
Joan, Per: kl. 20-21. Kai 
stand by.  
 
Per tænder bål.  
 
Per ansvarlig for anlæg 
og musik og strøm.  
 
Emma laver flyers og 
plakater.  
 
Per får flyers/plakater 
trykt ved Malericentral.  
 

Borgerhenvendelse  Per ”Natteravne”. Dorthe Poulsgaard, formand 
SSGI. Er vi interesseret i at lave noget 
vagtværn? Borgermøde.  
Der kommer overvågning op. P.t. vil vi ikke 
involvere os i det.  

Per melder tilbage.  

Næste møde  Kort møde d. 21/6 kl. 20.00 på det grønne  
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område om Sankt Hans og navne til plads ved 
rema.  

Bordet rundt  Intet  

Godkendelse af 
referat 

 Godkendt.   

 

 


