
1 
 

Referat bestyrelsesmøde Snejbjerg Borgerforening onsdag d. 7/6-17 på Snejbjerg Skole 

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

Ordstyrer: Ditte 

Referent: Ditte 

Emne Hvem Status Beslutning / Husk 

Status på bevilling 
til Sankt hans bål 

Per Det er besluttet at aflyse Sankt Hansfesten i 
Snejbjerg pga. manglende (for sen) tilladelse og 
information vil tilgå borgerne.   

Ditte skriver tekst til 
info til borgere og 
sender tekst til Emma. 
 
Emma laver plakater og 
poster på Facebook.  
 
Per får trykt plakater 
ved Malericentral. 
 
Joan sætter plakater op. 
 
Pølsevogn aflyser Kai – 
måske vi skal betale for 
den.  
 
Mie giver besked til 
Torsten Troelsen ang. 
brænde.   
 
 
 

Bestyrelsens 
sammensætning 

Per Per ønsker at trække sig som formand, men vil 
gerne fortsætte som menigt medlem. Han har 
fået arbejde og synes der er alt for meget 
bestyrelsesarbejde for ham p.t. 
 
Emma bliver formand, og Ditte bliver 
næstformand (inkl. sekretær). Per bliver menigt 
medlem.  
 
Mie overvejer situationen vedr. 
bestyrelsesarbejde.  

 

Status på rotter på 
lager 

Mie Mie har talt med Lene og de er stadig ikke helt 
fri for rotter.  Lene giver besked til bestyrelsen 
når vi kan komme ud og besigtige.  
 

Vi beslutter hvem der 
tager ud og ser lageret, 
når Lene har ringet.   
 

Status på 
velkomstfolder 

Ditte Folder er klar til tryk Per spørger 
Malericentral om 
format og sætter tryk i 
gang.  
 

Status på flag  Vi vil forsøge at lade flagstænger blive stående i 
længere perioder.  

 

Konkurrence om 
navn på plads ved 
Rema 

Kai Skal vi have én til at lukke kuverten op med 
navnet?  
Der er kommet et par bud mere.  

Joan spørger Kurt ang. 
gevinst og overrækkelse 
af gevinst.  
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Joan har talt med Torben om han vil give 
gevinst til vinderen, og det vil han gerne.   

Borgerhenvendelse  Ditte Intet  

Næste møde  Kort møde onsdag d. 21/6 kl. 19.00 hos Per.   

Bordet rundt  Per foreslår at vi køber vimpler til flagstænger i 
perioder uden flag.  
Joan: Efterlyser brosten til Rema (Per). Per har 
brosten som han må få.  

 

Punkter til næste 
gang 

 Snak om kommunikation og effektivitet samt 
form på bestyrelsesmøde.  
Navngivning på torv 
Velkomstfoldere 

 

Godkendelse af 
dette referat 

 Godkendt.   

 

 


