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Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening tirsdag d. 22/8-17 på Snejbjerg Skole 

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

Ordstyrer: Emma 

Referent: Ditte 

Emne Hvem Status Beslutning / Husk 
Kommunikation Emma Effektivisere vores mødet. Kun drøft punker 

hvor der er nyt. 
OK 

Status for 
samarbejde med 
SSGI, Snejbjerg.dk 

Joan Intet nyt, men ønske om møde (Joan). Joan undersøger dato 
for møde. Ditte inviterer 
Min Landsby til mødet. 

Min Landsby Ditte Fremlagt  Besluttet at gå videre 
med Min Landsby for at 
høre mere.  

Status på 
Sundhedsuge 

Ditte 
og 
Emma 

Fremlagde planen for ugen ”Sammen om 
Sundhed i Snejbjerg”. Kursustilbud fra ABC care. 
Det bliver en dyr uge inkl. kursus. Afslag på alle 
tre fonde.  

Det er besluttet at 
udskyde ugen til forår 
2018 pga. manglende 
tilskud. Joan snakker 
med løbeklubben ang. 
noget sammen med 
Klovneløb. Ditte sørger 
for at ansøge om 
tilskud, når vi har en 
dato. Herefter 
planlægges detaljer 
sidst på året 

Flag ved Per P 
cykler 

Emma Per har ikke fået snakket med Per P cykler 
endnu. Vi vil gerne købe flere flag, hvis de følger 
flagdage og de placeres med vores 
godkendelse. Det ligeledes en betingelse, at Per 
P selv sætter flag op og ned.  

Per snakker med Per P 
cykler om hvor flag skal 
stå.  

Lagret  Ingen har hørt fra Lene endnu. Vi må ud og se 
på lagret. 3 tager der ud og besigtiger og 
beslutter hvad der skal gemmes.  

Per, Emma og Ditte 
besigtiger lager d. 31/9 
kl. 19.15.   

Status for 
kontoadgang til 
Ditte 

Ditte Ditte har adgang nu.  Ditte vil fremover tage 
kontoudtog med til 
hvert møde. 

Status for 
velkomstpakke 

Ditte Erhvervsdrivende er fordelt til os alle.  D. 5/9 skal alle 
erhvervsdrivende være 
kontaktet. Senest en 
uge efter skal vi have 
gavekort ind.  

Status for 
Facebook 

Emma, 
Per, 
Ditte 

Reklame for hjertestarterne på Facebook.  Emma sætter opslag på 
FB. 

Status for 
hjælpeliste 

Emma Over 54 på frivillig gruppen. Emma har i dag 
gjort reklame i dag – 7 nye medlemmer i dag.  
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Status på nyt nr. til 
mobilepay 

Ditte Nyt nummer – direkte på konto. Virker nu. Vi 
kan starte at gøre reklame herfor.  

Ditte spørger Tina om 
digital stregkode og 
adgang til 
konto/hjemmeside hvor 
vi kan se indbetalinger. 
Kan man sende 
betalingsanmodninger 
til slut på året? Har vi et 
cvr nummer?  

Status for SPOR og 
suttetræ 

Irene Det skal hedde hjertesti frem over. Irene har 
rykket 4 gange hos Hjerteforeningen. 
Kommunen har holdt ferie ang. suttetræ.  

Irene følger op på begge 
dele. 

Status på 
medlemstegning 

Kai Ingen nye. 266 medlemmer. Men starter 
reklame nu. Undersøg om vi kan lave 
betalingsanmodning fra mobilepay. Ind til vi ved 
andet tjekker Ditte konto og giver Kai besked 
om nye medlemmer. 

Ditte undersøger 
mulighed for Mobilepay 
hos Tina 

Indkomne mails fra 
borgerne 

Ditte Hjertestarter ved Engbjergskolen (Ditte har 
svaret) – vi gør reklame for alle hjertestartere. 
Ove Ødegaard (Ditte har svaret).  
Inga Lundsgaard: Spørger om der er gamle 
billeder af det gamle forsamlingshus (Emma har 
svaret).  
Torben Borch ang. trafik til Gødstrup (Ditte har 
svaret). 

Vi har drøftet trafik, 
Veje og hastighed. Irene 
kontakter 
Skolebestyrelsen 
Snejbjerg Skole ang. 
skolepatruljer. Kai 
svarer Torben Borch. 
Irene vil spørge 
Kommunen om 
mulighed for at stille 
forslag til stilleveje 
omkring skolerne.  
Kai tilføjer info om den 
nye hjertestarter på 
vores hjemmeside.    

Navngivning af 
Torv 

Kai Kai vil være til stede sammen med Per på lørdag 
kl. 11.30 Per vil tage billeder. Der er styr på 
overrækkelse af præmier og offentliggørelse. 
Kai vil sponsorere vin til overrækkelsen.  

 

Kommende 
flagdage 

 Byfest torsdag – søndag.  
 

Stænger op onsdag 
formiddag af Per og Kai.  
Torsdag morgen flag op 
(Per). Emma søger 
frivillige. Per og Kai 
koordinerer.  
Emma vil reklamere for 
vores flag i forbindelse 
med byfesten.  

Mies forespørgsel 
om indsamling til 
cykler for 
Rosenlund og 

 Det skal ikke være på Borgerforeningens vegne 
at der samles penge ind. Det kan give en forkert 
signalværdi. Det falder uden for foreningens 

Ditte svarer Mie 
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medlemmer af 
borgerforeningen 

formål at lave indsamlinger til andet end 
medlemskaber til Borgerforeningen 

Status på 
titler/kontaktinfo 
hjemmeside 

 Alt er opdateret. Mie skal slettes suppleant og 
slettes på mails.  

Kai sletter Mies 
oplysninger. Ditte 
sletter fra Facebook 
gruppen. 
Borgerforening giver 
Mie en blomst som tak. 
Ditte beder Tina om at 
bestille og betale via 
Interflora (250-300).  

Medlemslister  Se punkt om medlemstegning  
Årshjul Emma Vi bør lave et internt årshjul med huskelister.  Emma laver skabelon.  
Vejledning til 
ansøgninger til 
Sankt Hans 

Emma Området v/Toustrupvej søges.  Joan laver vejledning 
sørger for ansøgning til 
Skt. Hans.  

Dropboks Emma Vi dropper Dropboks. Skal vi købe et USB stik til 
ekstern opbevaring 

Emma køber ekstern 
harddisk  

Næste faste 
arrangement 

 Juletræ/julemand d. 2/12. Vi drøfter dette 
punkt senere på året.  

Kai retter til på 
hjemmeside.  

Næste møde  Møde med SSGI og Min Landsby i september.  
Næste møde i Borgerforeningen er d. 23/10 kl. 
19.00.  

Joan finder dato for 
møde med SSGI og Ditte 
snakker med Min 
Landsby 

    
 

 


