
Referat fra bestyrelsesmøde i Snejbjerg Borgerforening d. 27/3-17. 
 

Tilstede: hele bestyrelsen + suppleanter 

1. Godkendelse af referat fra 25-1-17. Godkendt. 

2. Siden sidst: Evaluering af fastelavn - paptønde til de mindste. 

Vi overvejer at blive på Engbjerg Skolen, og at afstå fra samarbejde med kirken. 

Vi overvejer, at dele børnene i to hold, så formanden kan byde velkommen på en 

gang, og forældre kan være med hos flere børn. Vi vil gøre bedre opmærksom på, 

hvor man går hen. Det overvejes at give gratis fastelavnsboller ved fremvisning af 

gyldigt medlemskort.  

Medlemstegningen går godt, vi har nu ca. 265 medlemmer. 

3. Indkomne mails: Ove Ødegård har tilbudt 15 litografier til velkomstpakke til                      

tilflyttere. Ditte vil arbejde videre med velkomstpakken. 

4. Kommende opgaver:  Skt. Hans - på grund af oprensning af vandreservoiret                      

ved Engbjerg Skolen, overvejes en anden placering af bålet, nemlig vest for 

vandreservoiret ved Snejbjerg Kirke. Per vil undersøge muligheden for dette. 

5. Punkter til drøftelse: Det drøftes, om vi kan samle alt i face book. Det vil bl.a. 

sige, at gå ud af drop box. Per vil spørge Louise, om hun vil gå ind i dette. Ditte 

vil lave en lukket gruppe på face book til bestyrelsen. 

Joan vil spørge SSGI, om der er interesse for et fælles 'Snejbjerg.dk'. Emma vil 

gerne være administrator af siden. 

Joan oplyser, at vi kan indgå i et samarbejde med Rema 1000 og boligforeningen 

om at sætte 10 flagstænger op langs torvet ved særlige festdage i byen.  

Vi takker ja.       

6. Punkter til orientering: 

Kai oplyser, at det er Shell, der ejer den tomme grund foran Per P cykler. Vil 

arbejde videre med dette.  

Ang. cykelstier/belysning etc. afventes fortsat rapporten om skoleveje fra 

kommunen. 

Ang. legepladser vil Kai undersøge, hvor mange der er i Snejbjerg, og evt. stand. 

Ang. Skoleskoven, beliggende syd/øst for Engbjergskolen, så er der taget kontakt 

til en landskabsarkitekt vedr. optegning og bevaring.  

Irene vil kikke nærmere på SPOR, b l a med mulighed for at lave stier til 

historiske' steder i by og på landet. 

Joan sender 6 navne til Emma, som laver en hjælpeliste. 

Per og Mie arbejder videre med forenkling af mobil-pay. 

7. Bordet rundt: Forslag om en undervisningsseance i brugen af hjertestarter.                

Emma og Ditte laver oplæg til evt. kursus i førstehjælp med hjertemassage. 

Forslag om en konkurrence: Hvad skal vores torv hedde? Offentliggøres ved 

byfesten. Hvem vil arbejde med dette?                                

Hvis man skriver 'info' tilgår det alle i bestyrelsen. 

Næste møde ons. 26/4-17 kl. 19.15. 
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