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Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening torsdag d. 16/11  

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

Ordstyrer: Emma 

Referent: Ditte 

Emne Hvem Status Beslutning / Husk 
Godkendelse af 
referat af 23-10-17 

Ditte Godkendt  

Besøg af Mie ang.  Mie Rickshaw cykler til Plejehjemmets 
skubbeordning. Én cykel til ca. 38.000 kr. 
Friluftsrådet er der søgt finansiering hos. Inkl. 
servicepakke ca. 70.000 kr. Uklart om det 
kræver en uddannelse og hvordan 
ansvarsforsikring skal se ud. Borgerforening 
bekymret for arbejdet med vedligehold og 
efterfølgende omkostninger til service, da det 
vil være Borgerforeningens ansvar.  

Mie undersøger om 
Plejehjem vil stå for 
indkøb og ejerskab af 
cyklen.  
 
Borgerforening vil gerne 
reklamere for 
skubbeordningen. Fx en 
side under den nye 
hjemmeside samt 
brugeradgang til appen.  

Siden sidst Ditte Ditte: Vi betaler hvert år kr. 710 til Surftown 
vedr. vores hjemmeside. Vi betaler også 3 x 
kr. 45,00 hvert år vedrørende vores 
domænenavne.  
 
Forsikring: 1380,42 kr. om året i 
ansvarsforsikring ikke en tingsforsikring.  
 

 

Status for 
medlemskort 2018 

Kai Kai har lavet udkast for nye kort med farve og 
årstal. Forslag at ændre kantfarve til sort og 
ingen løbenummer. Kai printer nye kort.  

Godkendt.  

Status for 
medlemstegninger 

Ditte Ingen nye siden sidst, selvom fortalt det som 
en slags betingelse for velkomstgave.  

Ditte får overblik over 
hvem der har fået 
udleveret gaver – evt. 
rykke dem.  

Betalingsanmodninger 
til medlemmer  

 Vi kan ikke bruge betalingsanmodning. 
Manuel metode. Liste fra Kai måske? Kan vi 
undersøge hvad betalingsservice?  
 

Ditte spørger Tina ang. 
betalingsservice. Kai 
giver liste med 
nuværende medlemmer 
til brug for opkrævning i 
2018.  

Status for skoleveje Irene Irene har skrevet med Brian Rasmussen 
(skoleleder Snejbjerg Skole). Skole har nedsat 
trafikudvalg og vil gerne samarbejde med 
Borgerforening.  

Irene deltager i møde 
med udvalg.  

Indkomne mails  Spørgsmål: Snejbjerg plakat reklame på 
Facebook gruppe? Afvis reklame 

Ditte svarer borger om 
bussluse.  
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Henvendelse: Busslusen ved Engbjerg skolen. 
Er svaret. Det er Engbjerg Skole, der er 
ansvarlig herfor. Borger skal kontakte 
Engbjerg skole selv.  

Lager status  Per Der er ryddet ud, det fleste smides ud. Der 
mangler stadig det sidste. Vi ønsker ikke stort 
lager. Vi vil gerne leje mere frem over.  

Vi snakker om nyt lager 
i 2018.  

Juletræstænding 
2/12-17 

 Opgaver:  
 
Reklame: Plakater er lavet. Joan hænger op. 
Emma uploader reklame på Facebook.  
 
Skolekor: Per har talt med kor og med Lene. 
De kommer alle og synger. Vi mangler svar 
på, hvor mange der kommer i skolekor 
 
Scene: Per får styr på scene.  
 
Indkøb: Juice, æbleskiver, slik til kor, slik til 
julemandssæk, Æbleskiver, pølsebakker, 
mandariner, gløgg, gløggmix, krus, servietter, 
marmelade, flormelis, juicebrikker, 
julevoksdug. Vin til gæster. Irene køber 
 
Kai køber handsker til mad.  
 
Juletræslys + lyskæde til telt købes af Kai og 
de tester.  
 
Kai køber handsker. 
 
Bord og blus og gryde, øseske: Per renser 
borde og tager egne gryder og ske med. Blus 
er ordnet og vi låner gasflaske.   
 
Telt: Kai har købt telt. Kai tester det. Kai 
undersøger blokke/andet til at holde telt 
med.  
 
Anlæg: + højtaler + mikrofon virker efter 
rengøring. Per medbringer. Per medbringer 
også stativ. 
 
Sange til print: Per printer 150 mod en flaske 
vin. Sange: På loftet sidder nissen og Glade 
jul, dejlige jul.  
 
Formandstale + overrækker vin + slik til 
gæster.  

 
 
 Vi mødes alle kl. 14.00 
lørdag d. 2/12.  
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Jens/per tænder juletræ. Joans mand er 
julemand.  
 
 
 

Kommende 
arrangementer  

 Bestyrelsesmøde i det nye år, hvor fastelavn 
skal planlægges. Torsdag d. 11/1 kl. 19.15.  

 

Bordet rundt Ditte 
og 
Emma 

Redegjort for tidsplan for Min Landsby.   

 


