
Referat fra bestyrelsesmøde i Snejbjerg Borgerforening d. 26.04.2017 

 

      Ref.: Mie Tilstede: hele bestyrelsen, Per, Joan, Emma, Mie, Kai, Ditte, Irene. 

 

1. Godkendelse af referat fra 27.03.2017. Godkendt. 

 

2. Siden sidst/til orientering:  

Ditte: Velkomstpakken til nytilkomne borgere i byen. D. har haft kontakt til mange af byens 

erhvervsdrivende, ejendomsmæglere, butikker m fl, og alle er interesseret i at medvirke. Der 

lægges en invitation på face book til alle interesserede. Der arbejdes videre. Emma arbejder 

med en ny folder om Borgerforeningen. >Deadline: før sommerferien. < 

Per vil få trykt den nye folder (500 stk.), og et udpeget bestyrelsesmedlem (Ditte) vil udle-

vere indkomne tilbud/gaver fra interesserede firmaer/butikker.  

Emma: Falcks førstehjælpskursus koster 6300,- (evt. kræve egenbetaling?) 

Forslag: at afholde en sundhedsuge senere på året i Snejbjerg, bl. a. med gåture forbi hjerte-

startere i byen, opfordring til at tage stilling til organdonation, kost - og motionsråd, brug af 

hjertestarter etc. Ditte vil søge om støtte fra Tryg Fonden.  

OBS, OBS, OBS. Find et godt slogan til denne uges begivenheder! 

Deadline: før sommerferien.  

Joan: Ang. 'Snejbjerg.dk' SSGI vil meget gerne samarbejde bredt med SB. Drøftes på næste 

møde.  

Emma: Hjælperlisten er oprettet og lagt i frivillig gruppe på FB, 31har vist interesse, listen 

er brugsklar.  

Emma er administrator for både hjemmeside og face book side.  

Per og Mie: Tina Bøgild kan oprette mobilnr. til mobilpay, så snart hun har den nødvendige 

identifikation fra os alle.  

Irene: Har arbejdet videre med SPOR. Hvis vi vil lave en hjertesti skal Hjerteforeningen og 

senere Herning Kommune involveres. Et suttetræ kræver involvering af Parkafd. I Herning 

kommune. Der arbejdes videre med begge ideer.  

Kai: Intet nyt om skolevejs-rapporten og Shell. Skoleskoven v. Engbjerg Skolen er blevet 

markeret på Herning Kommunes kort materiale, og er dermed afsluttet for borgerforeningens 

vedkommende. Hvis der senere skulle opstå et ønske om at skilte ved området, kan dette 

tages op igen. 

 

3. Ingen mails. 

 

4. Kommende opgaver: Skt. Hans aftales på næste møde. Søge om alkoholbevilling (Mie) 

Afvente tilladelse til bål og placering fra Herning Kommune.  

Flagning langs torvet igangsættes ved de kommende konfirmationer. Joan er tovholder. 

Retningslinjer / aftaler for flagning aftales senere bl. a. også for hejsning og nedtagning 

af flagene.  

Der udskrives en konkurrence om navnet på torvepladsen v Rema 1000. Kai er tovhol-

der. Fejring af flagalle, når torvet får sit navn. 

 

5. Evt/bordet rundt: Det drøftes, hvad vi offentliggør af billeder på hjemmesiden og Face 

book siden. Konklusion: At slette portrætlignende fotos, og herefter kun lægge billeder 

ud af større forsamlinger.                           

Næste møde: tirsdag d 30-5-17 kl. 19.15. 


