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Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening mandag d. 21/10-18  

Tilstede: Emma, Troels, Kai, Maria, Ditte (afbud Helle og Per) 

Ordstyrer: Emma 

Referent: Ditte 

 
- Siden sidst/til orientering/kommende opgaver:  
- Sundhedsdag – Evaluering 

 Dem der var der var tilfredse med initiativet.  
 Næste gang behøver vi ikke et egentlig løb, da folk forsvinder fra pladsen.  
 Næste gang kun 2 timer og ingen salg af mad. Hvis der er frugt/vand fra Rema er det nok.  
 Overvej lørdag frem for søndag. 
 Ambulance og Donate var godt. Overvej ”Bamsehospital” fra Universitet.  
 Førstehjælpskursus var ikke en succes – der var meget få tilmeldte, og vi afholdte kun et 

kursus.  
 Skal vi holde det sidste førstehjælpskursus? Lav spørgeskema på Facebook om indhold af et 

evt. nyt kursus. Vi har 3 pladser til gode ved Midtjyllands Livredderklub, når de holder et 
kursus.  

 Anmode om at forlænge vores bevilling – afvent om der er stemning for det på Facebook.  
- Årshjul og faste mødedatoer (Trello) 

 Vedtaget at vi har fastlagte datoer + dagsorden for et helt år af gangen.  
 Maria laver et årshjul for 2018 

- Møder på skolen eller privat: Frem over holder vi møder privat og ikke på skolen.   
- Lager  

 Køb af reol og kasser. 
 Emma, Kai, Maria, Troels rydder op og organiserer lager. 

- Juletræstænding: Opgaveliste laves på Trello. 
 Lørdag d. 1/12-18 kl. 16.00. Vi mødes kl. 14.00 

- Økonomi: Konto 53.483 kr. (ca. 4000 kr. for Sundhedsdag) 
- Nye telte: Vi køber to nye og solide telte.  
- Hjemmeside: Ditte indkalder til møde med Lars og andre der vil deltage.  
- Medlemstal: 349 i 2018. Ditte spørger Haunstrup Zoo om et samarbejde for 2019.  
- Flagdage: Først til konfirmationer 2019.  
- Indkomne mails:  

o Svinget ved Kløvertorvet: Ønsker ikke at gå ind i sagen omkring svinget ved Kløvertorvet.   
o Running dinner: Emma svarer borger.   

- Bordet rundt/evt:  
- Næste møde:  

o Nytårskur d. 12/1 inkl. møde ang. fastelavn samt generalforsamling. Nytårskur hos Emma 
eller Troels.    

 


