
Referat fra bestyrelsesmøde i Snejbjerg Borgerforening 07-09-2016 

 
1. Referat fra 1- 6 -16 med rettelser ligger i dropbox under bestyrelsesmøder. 

2. Siden sidst : 
Evaluering af Skt. Hans:    - brændet til bålet må ikke indeholde tykke stammer. 

          -  man kan leje en pølsevogn for 750 kr. hos flere slagtere. Under overvejelse. 

Medlemstal/medlemskort: - aktuelt har vi 156 medlemmer. Medlemskort er endnu ikke 

udfærdiget. 

Økonomi: - kassebeholdningen er 38.643.64, alle regninger fra Skt. Hans er betalt.  

3. Mails:  

ikke noget nyt. 

4. Kommende opgaver: 

-Vedtægtsændringer tages op før generalforsamlingen i februar 2017. 

          -Tegning af sponsorater er sat i bero. 

-Juletræstænding/ pyntning: Det undersøges om Rema vil være med til at pynte torvet. Joan 

har undersøgt, om det er muligt at belyse masterne omkring Torvet.  

-Borgerforeningen afviser tilbuddet fra Energi Midt om el-udtag på lysmasterne med henblik 

på skabelse af julebelysning, da det vil blive for dyrt. Andre muligheder undersøges.  

-Rema vil gerne yde økonomisk støtte, evt. også til lystæpper til buske. Dog spørges 

Fællesbo først(mhn)  

-Skal vi fejre, at det er 25 år siden at Skoleskoven blev plantet? Lærerne på Engbjergskolen 

spørges (mhn). 

-Byfestdeltagelse 2017 med et marked er aflyst. 

 -Foredrag i efterårssæsonen? Stemning for at vente til sensommer 2017. 

 -Facebook: spørge Louise Z om hun vil lave udkast/plan. 

-Spor: Charlotte Sjælland medvirker ikke længere, men der er stemning for, at vi fortsætter. 

Tages op igen senere. 

6. Punkter til orientering:      

Indtil videre ser det ikke ud til, at vi får flygtninge i Snejbjerg. 

7. Evt/bordet rundt:  

-Vi vedtager, at vi til vores møder kan sidde i en af Snejbjerg skoles dertil egnede kroge, og 

købe en kop kaffe i kiosken, som er åben om aftenen indtil videre. Vi vil fremover derfor 

ikke reservere et lokale. 

-Alice Hedegård flytter, og er derfor trådt ud af bestyrelsen pr 1-10. Indhentning af 

suppleant ikke nødvendig lige nu (er Tina Bøgild og Jørgen Rasmussen). 

-Joan Hansen er slettet fra drop box, efter ønske. 

-Joan opfordrer os til at deltage i borgermødet, når Kommuneplanen behandles i Snejbjerg 

Hallen, 26/10-16, se møder i HF + på face book. 

-Det vedtages, at mødeindkaldelser, referater m m fremsendes som mail.Drop box anvendes 

herefter udelukkende som lager, og kun af sekretæren (mhn) Tjeklister m m printes ud, når 

det er nødvendigt. 

-Irene har svært ved at nå at dele flyers ud. Fordeles til vi andre. 

-Irene har spurgt et familiemedlem, om han vil afløse Kalle som julemand til juletræstæn-

ding. Denne vil dog gerne nøjes med at være julemand i familien. 

 -Næste møde er onsdag d. 9-11-16 kl. 19 på Snejbjerg Skole.             

-ref mhn 


