
 Tilstede: Martin, Berit, Asker, Søren
 Godkendelse af referat: Referat godkendes. Birgitte undersøger status på årsplan.
 Godkendelse af dagsorden: Mangler punkt om generalforsamling, punktet er tilføjet.
 Ordstyrer: Martin
 Velkomst/tilflyttersituation: Søren, har ikke fået pjecen gjort færdig. Der gives udtryk for at det stadig er 

en vigtig opgave.
 VELUX foundation- de aktive ældre: Bliver et punkt på generalforsamlingen. Vi giver oplysningen videre 

til Birgit Hindbo m.fl.
 Græs på Toftevej 5: Kommunen er kontaktet. Søren er på sagen.
 Landdistriktskoordinator- Lotte Finnerup: Der arbejdes med samarbejde mellem sogneforeningerne. 

Berit har foreslået om kommunen kan sponsere en stor græsslåmaskine hvis vi står for at slå de grønne 
områder. Hvis det lykkes kan maskinen stå hos Jakob og Katja.

 Landdistriktsmidler: Hænger sammen med punktet ovenfor. Midler til at få sognene til at arbejde bedre 
sammen. 

 Cykelsti: Berit går i gang med at presse kommunen for at få gang i cykelstien. Asker foreslår april som 
det bedste tidspunkt pga. budget forhandlinger. Asker har efter mødet undersøgt sagen og vi ligger 
stadig nr. 2 på listen.

 Dåbspjecer: Berit har på vegne af menighedsrådet spurgt om vi kan omdele en dåbspjece.  Det er ikke 
sogneforeningens opgave at uddele. Det foreslås at præsten deler dem ud.

 Mobil-Pay: Navn og adresse på alle i bestyrelsen er indsamlet og afleveret til Martin. 
Tegningsberettigede, vedtægter mm. bliver også videregivet til Mobil-Pay. På generalforsamlingen tages 
det op om vi kan lave en anmodning til folk om at betale.

 Løbesedler/mail til arrangementer: Vi sender mail ud til dem der har oplyst mail adresser.  De andre får 
løbesedlen. Det skal besluttes på generalforsamlingen.

 Damslund- status: Vi er færdige . Budget er brugt bortset fra 1175 kr. De sidste penge er brugt på grus 
til parkeringspladsen. Projektet er gået fint. Der er indvielse d. 20. maj 2017. Der sættes en plakat op på 
Rækker Mølle skole. Landboforeningen, friluftsrådet og andre sponsorer inviteres. Damslund gruppen 
laver invitation og planlægger dagen. Evt. pølser, øl og vand. Snobrød til børnene. Antagelsen er at der 
kommer 150.

 Ren by og brunch: Planlægges til d. 8. april kl. 9. Berit og Søren er i køkkenet. Asker, Martin og Birgitte 
går rute. Vi forhører Vivi og Jytte om de kan hjælpe i køkkenet.  Indkøb, Berit og Søren. Asker laver liste 
over beholdning af drikkevarer. 

 Fodboldmål: Berit og Asker laver en ansøgning til Tuborg fondet m.fl.
 Fastelavn/kirken og aktivitetsudvalget i Bølling forsamlingshus 2018: Det er en sag mellem 

Menighedsrådet og forsamlingshuset. Berit og Martin tager den videre.
 Lem stationsskole møde: Vi ved ikke hvad der skal foregå på mødet grundet Berits IT problemer. Asker 

kontakter Else Thorup og hører nærmere. Hvis det er aktuelt deltager Asker.
 Evt.: Bølling sogneforening, er lidt uklar med Rækker Mølle borgerforening i Firkløver samarbejdet. 

Asker har tilbudt sig som kontakt til borgerforeningen. Kan der komme gang i samarbejde igen. Hvad er 
firkløver samarbejdet og hvad kan vi få ud af det?

Birgitte har kontakt til kommunen for at få fjernet biler og cykler ved forsamlingshuset. 

Vedligeholdelsesdag på stadion. 9. maj. Kl 09.00.



Dato for generalforsamling, 15. marts 2017. kl. 19.00 i lille sal i forsamlingshuset. Martin reserverer 
salen. Berit står for indbydelse

Dato for sommerfest: 19. august kl. 17

Juletræstænding: 26. november

Nytårstaffel: Berit vender tilbage med dato. Hun skal lige have accept fra ham selv.

 Næste møde: 1. marts, kl.19.30 hos Berit


