Referat af møde i Bølling Sogneforening torsdag d. 30. juni 2016
Fremmødte: MJ, SRK (ordstyrer), BÆB, BTE (ref.)
1. DAMSLUND
Arbejdet med oprensning af søer igangsat, bålhytte m.m. undervejs.
2. CYKELSTI
BÆB og Carsten Cæsar deltog i arrangement om cykelsti. Ole Kamp oplyste, at cykelstien Bøllling-Skjern
gennemføres inden for 2½ år. Stien placeres på nordsiden af Arnborgvej.
3. BYEN
SRK har drøftelser med kommunen omkring nedrivning af Toftevej 5 og 9. Toftevej 5 ryger i
nedrivningsudbud i næste uge. SRK tjekker status på nedrivning Toftevej 9, hvor der pågår forhandlinger.
Forskønnelsesgruppen har desværre ikke fået midler fra Velux festpulje.
4. GRÆSSLÅNING PÅ STADION
Græsslåning på stadion er øget fra 16 til 20 gange i sommerhalvåret.
5. MÅL PÅ STADION
BÆB er i kontakt med Jonas Iversen fra kommunen om nye mål. BÆB indhenter tilbud på to nye mål inkl.
net. BÆB kontakter kommunen vedr. tilbud (5 og 7-mands mål) og dets varighed. Det gamle 11-mands mål
renoveres. BÆB og BTE ansøger Velux om penge til nye mål fredag d. 8.7. kl. 9.
6. HØSTFEST OG JULETRÆSTÆNDING 2016
Høstfest bliver ikke afholdt 2016.
Juletræstænding starter 10:30 med gudstjeneste, herefter julemarked i forsamlingshuset, juletapas, gløgg
og æbleskiver, afslutning med fakkeltog gennem byen, inden juletræet tændes på torvet.
7. SOMMERFEST
Lørdag d. 13. august (med telte, bar og medbring alt selv)
BÆB: indhente tilbud på hoppeborg, spørge MS om bar, køleskab, fryser + telt, Carsten Dahl om telt, købe
sandkasseudstyr, invitation, lyskæder, popcorn-net (+ Anitha)
SRK: indhente tilbud på leje af bænke/bordesæt, musikanlæg, mobilepay arbejdstelefon, brænde
MJ: låne murbaljer, leje lille sal (toiletter)/ toiletvogn, rundboldudstyr
BTE: invitation, musik
ALLE: poser i fryseren til kolde øl
BÆB & BTE: indkøb lørdag kl. 9, drinkskort
MJ, SRK, & AG: opstilling af telte lørdag kl. 10: opsætning af telte, rigge an (borde/ bænke)
Invitation: overskud går til nye mål på stadion, alle indbydes til at hjælpe med at stille telt op lørdag kl. 10,
folk skal selv medbringe mad og service

Drinksliste: rom & cola, mojitos, Irish Coffee, kaffepunch + (rom, whisky, snaps), rød + hvidvin i karton, øl
(Tuborg Classic + Carlsberg), sodavand, danskvand, marshmallowkit, popcorn, saltstænger
Indkøb: knust is til mojitos, limefrugter, alm. isterninger, danskvand, kul, rom, snaps, whisky, rød + hvidvin
på karton, tuborg classic, carlsberg, sodavand, mariekiks, skumfiduser, popkorn, sun lolly is, alm. is,
brikjuice, saltstænger
Oprydning søndag kl. 9

