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Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening tirsdag d. 23/10-17 på Snejbjerg Skole 

Tilstede: Joan, Mie, Kai, Per, Emma, Ditte (afbud Irene) 

Ordstyrer: Joan 

Referent: Ditte 

Emne Hvem Status Beslutning / Husk 
Status for samarbejde 
med SSGI, 
Snejbjerg.dk/min 
Landsby 

Ditte Møde d. 8/8-17 med SSGI og Min Landsby. 
Ditte formandsmøde d. 20/9. Det er besluttet 
at starte med Min Landsby appen (1200 kr. 
pr. år) + opstartspakke 5000 + moms. Dorthe 
står for at søge legater. Møde med Min 
Landsby d. 15/11 med SSGI for at fastlægge 
de præcise rammer for appen.   
 

Vi skal beslutte om vi vil 
bruge penge på 
hjemmeside gennem 
Min Landsby. Hvad er 
vores udgifter til 
eksisterende 
hjemmeside? Ditte 
kontakter Tina ang. pris 

Flag ved Per P cykler Per Per har snakket med Per P cykler og meddelt 
priser. Vi giver 700 kr. pr stang. Afventer om 
Per P vender tilbage.  

Vi gør ikke yderligere 
nu. 

Lagret Emma Ikke besigtiget endnu.  Per Ditte og måske 
Emma tager der ud i 
kommende weekend. 

Velkomstpakke Ditte Mangler beviser fra Gartnerhallen, 
Hårgalleriet, Carsten B Hansen. Uddeling går 
fint, dog ingen tilmeldinger endnu. Plakat i 
Rema. 

Bør vi kræve tilmelding 
for udlevering? Vi 
ændrer tekst på 
facebook, om at man 
kan få udleveret gave 
imod at man samtidig 
melder sig ind i 
Borgerforeningen.  

Status for 
medlemstegninger 

Ditte En ny medlemstegning i september (i august 
fik vi 2) 269 medlemmer 

 

Betalingsanmodninger 
til medlemmer  

 Ditte tester om betalingsanmodning via 
mobilepay virker.  
 

 

Status for skoleveje Irene Afbud fra Irene. Afventer tilbagemelding fra 
hende. 

 

Status for hjælpeliste Emma 55 stk. Vi har oplevet at det er svært at få 
dem til at hjælpe med konkrete opgaver, når 
vi beder om det.  

 

Status økonomi Ditte Ditte fremlagde saldo  
Status for SPOR og 
suttetræ 

Irene Afsluttet og lukket   

Indkomne mails Ditte Én fra Torben – opfølgning på henvendelse til 
kommune om veje.  
Joan har fået henvendelse om vandlagune 
v/spejderne.  

 

Juletræstænding 
2/12-17 

 Opgaver:  
 

Køb af telt – Kai 
Per får styr på 
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Bord m/ gløgg, juice, æbleskiver.  
Julemandskostume uddeler slik/mandariner. 
Joans mand er julemand.  
Vi køber æbleskiver og får dem varmet ved 
bageren.  
Pølsebakker + krus + servietter + marmelade 
+ Flormelis + juicebrikker.  
Sandsække eller andet til at holde telt.   
Juletræ tændes – Formand siger noget.  
Skolekor synger. Højtaler + mikrofoner 
testes/tjekkes i god tid.  
 
Paller som kør kan stå på (paller v/Rema).  
 
Plakater 12 stk.  
 
 

sandsække/andet. 
 
Køb af lys til træ + al 
mad + slikposer + 
karameller (Irene står 
for al indkøb).  
 
Per kontakter skolekor 
ang. sang. Per forsøger 
at finde paller + 
spånplade til en scene.  
 
Kai/Emma udkast til 
plakater.  

Ansøgning Sankt Hans Joan 7/9-17: Birgitte v/kommunen har meldt 
tilbage til Joan. Vi skal give besked om 
placering af bål pga. afstandskrav. Grund er 
målt op, og der er mindre end 30 m til 
hustage. Vi har spurgt på grunden ved 
legeplads bag Rema. Det undersøger 
kommunen nu. Alternativt kan vi overveje et 
stort bålfad og høre om vi kan få tilladelse på 
grunden v/Toustrupvej.   

Joan snakker videre 
med kommunen. Joan 
laver en skabelon for 
ansøgningsprocedurer.  

Ansøgning midler til 
”Sammen om 
Sundhed” 

Ditte Forslår at det bliver et efterårsarrangement 
pga. tidsfrister for ansøgning i fonde. 
Vedtaget at holde det i efteråret 2018.  

Ditte og Emma laver 
budget og ansøger i 
januar 2018. Ditte og 
Emma laver udkast til 
arrangement i efterår 
2018.  

Årshjul Emma Emma har lavet skabelon til årshjul og den er 
klar til at blive fyldt op.   

 

Flagdage  Først til foråret  
Eventuelt  Ditte: Kommunikation Facebook. Vi skal være 

bedre til at svare på vores tråde. Facebook er 
vores primære kommunikationsform.    
Joan: Rosenlundbladet. Artikel om 
borgerforeningens og vores arbejde.  

 

Julefrokost 
bestyrelsen 

Emma Nytårskur i bestyrelse 
Frem over betaler bestyrelsen for drikkevarer 
til bestyrelsesmøder v/Bjarne i hallen.  

 

Næste møde  D. 16/11 kl. 20-21 i hallens kantine med fokus 
på julearrangement og status for Min 
Landsby.  

 

    
 


