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Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening tirsdag d. 11/1-18 på Snejbjerg Skole 

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

Ordstyrer: Emma 

Referent: Ditte 

Emne Hvem Status Beslutning / Husk 
Evaluering 
juletræstænding 

Alle Problemer med lyden. Bedre koordinering af 
opgaver på dagen, evt. med én styremand.  
For mange æbleskiver (750 stk.) 

Per undersøg hvad det 
koster at leje et anlæg.  

Evaluering 
juletræsbelysning 

Kai Kabler revet over i december. Kai var nede og 
sætte egen kæde på. 2. juledag var den også 
gået ud. Overvej om vi skal købe nyt juletræ 
næste år (fast eller på fod) 

Til sommer drøfter vi, 
om der skal købes ny 
træ.  

Status 
medlemskort 

Kai Kai har design færdig og klar  

Betalingsservice  Ditte Nye muligheder uden fast gebyr. Gebyr på 6 kr. 
pr. betaling, men 15-20 kr. per udsendelse af 
girokort (til dem, der ikke har fået sig tilmeldt 
endnu).  

Stadig en dyr og 
besværlig proces, og 
tvivl om hvor mange, 
der får sig tilmeldt. Vi 
overvejer det næste år. 
I år prøver vi andre 
betalingsmuligheder 
ved mobilepay og app. 

Reklamering for 
medlemstegning 

Emma Reklame ændres lidt i teksten. Lav en fysisk 
folder, der kan deles ud i postkasser. Reklamer 
på Facebook og på plakat i Rema. Del foldere ud 
via hjælpegruppe.  

Emma. Per får trykt 
1800 stk. ved 
Malericentral. Deadline 
for uddeling udgang af 
uge 4.  

Nyt lager Per Boxleje Herning. 2,5 kvm. ti 190 kr. pr. måned. 
Ligger på Taksvej i Herning.  

Besluttet at leje en 
boks. Emma ringer og 
bestiller en boks.   

Sundhedsuge Ditte, 
Emma 

Fået tildelt 6300 kr. fra TrygFonden, men 
mangler ny dato. Ønsker vi stadig at 
gennemføre Sundhedsugen som planlagt?  

Emma og Ditte arbejder 
videre med en dato i 
efteråret 2018. Ditte 
melder tilbage til 
TrygFonden. Vi starter 
med dato ved Bjarne 
om lån af p-plads.  

Hjemmeside og 
app + hjemmeside 

Ditte, 
Emma, 
Joan 

Fået 75.000 kr fra Snejbjerg Sparekasses Fond. 
Vi har betalt opstartspakke plus et års 
abonnement for legat. Møde i næste uge med 
SSGI. 

 

Sikre skoleveje Irene Irene afventer dato for møde med Snejbjerg 
skole.  

 

Velkomstpakke Ditte Ingen nye. Tvivlsomt om hvor meget værdi det 
har. Måske reklamer på ny? Kræve samtidig 
indmeldelse inden pakke kan udleveres 

Emma laver ny reklame 
på Facebook med ny 
formulering. Ditte får 
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medlemskort fra Kai 
inden udlevering af 
gave.  

Hjælpeliste Emma Stilstand. Men prøver at aktivere dem ved 
uddeling af foldere i januar. 

Emma spørger 
hjælpegruppe 

Økonomi Ditte Saldo 31100 kr. Alt vedr. juletræ er betalt.   
Indkomne mails  Ingen  
Nytårskomsammen  Evt. efter fastelavnsfest?  Ditte oplæg på 

Facebook til dato inden 
Generalforsamling 

Fastelavn  Dato for fastelavn søndag 11/2.  
3 tønder: 1 i pap (1-4 år) 2 i træ i to størrelser 
(5-7 år og 8-10 år).  
 
Indkøb: Tønder, 3 køller, 1 rulle reb, Indhold til 
tønder (ikke slik), Slikposer, Kaffe/The, Juice, 
fastelavnsboller, 3 kongekroner og 3 
dronningekroner. 6 fastelavnsris. Servietter, 
krus.  
 
Lokale på skolen, nøgle, alarm.  
 
2 gratis fastelavnsboller (150 boller) 
v/fremvisning af 2018 kort. Kai printer 
medlemsliste med adresser. 

Ditte tager kontakt til 
skole og snakker om 
alarm (skoleinspektør 
Peter Schultze).  
 
Ditte køber tønder, 
køller, kroner i ToysRus.  
 
Per køber reb. 
 
Irene køber ind i Rema.  
 
Møde d. 29/1 kl. 19.15 
hvor det praktiske 
arbejde fordeles 

Generalforsamling  Mandag d. 26/2 kl. 19.00.  
 
Iren, Ditte og Joan er på valg. Irene ønsker ikke 
genvalg. Joan overvejer om hun vil genvælges.  

Lokale og 50 
smørrebrød, øl/vand, 
smørrebrød er bestilt.  
 
Emma annoncerer på 
Facebook, Postkasse og 
plakat v/Rema.   

Bordet rundt  Skt. Hans d. 23/6. Har fået tilladelse til bål på 
legeplads bag ved Rema. Vi skal kontakte ang. 
bålets placering. Husk alkoholbevilling v/politi.  

Per søger 
alkoholbevilling v/Politi 
inden første 
bestyrelsesmøde efter 
Generalforsamling.  

Næste møde  Mandag d. 29/1 kl. 19.15 om det praktiske vedr. 
fastelavn  

 

 

 


