MØDE I BØLLING SOGNEFORENING TORSDAG D. 2. MARTS 2017
Til stede: Berit, Asker, Martin, Søren (ordstyrer) og BTE (ref.)
1. Dagsorden: godkendt
2. Godkendelse af forrige referat: godkendt
3. Planlægning af generalforsamling 2017
Asker: Øl + sodavand, Søren: bage kage
På valg er Berit, Asker og Martin
Martin afventer afklaring ift. mobilepay – så snart det i orden, sender Asker nyheden rundt
Husk revisorer
Drøftelse af nye projekter med tilskud fra LAG, eks. overdækning af stadion, skur etc.
Interesse for foredrag med forsker ifm. forskningens døgn
4. Planlægning af vedligeholdelsesdag 2017
Kommunen har fældet/ ryddet buskadset mod genbrugspladsen – Søren hører nærmere om kommunens
planer. Kan dette område indgå i vedligeholdelsesdag? Plads med borde-bænke-sæt, flisbelægning,
bøgepur…
Arbejdsopgaver: ordne sandkasse, bålsted, grillsted, petanquebane… opgaver fremgår af invitation
Vi starter kl. 8 med rundstykker og serverer grillpølser til frokost
Grill: Ny grillrist af rustfrit stål – formand Berit taler med formand Georg…
Martin og Søren inspicerer stadion
Birgitte laver invitation – invitationen ligger klar d. 1. maj og skal være uddelt senest 10. maj
5. Planlægning af Ren By & Brunch
8. april i forsamlingshusets lille sal
Birgitte laver invitation – invitationen ligger klar d. 17. marts og skal være uddelt senest 24. marts
Pandekager med sirup, scrambled eggs, bacon, brunchpølser, rugbrød med rullepølse med sky og lun
leverpostej, frugt, slik til slikposer
Asker smider slikposer og tager billeder
6. Respons fra Bølling Forsamlingshus og emnet fastelavn/ kirke 2018
Martin har endnu ikke fået drøftet emnet
Kan forsamlingshuset bringes mere i spil?
Rengøring i forsamlingshuset d. 11. marts
7. Damslund invitation
Indvielse af Damslund lørdag d. 20. maj
Asker søger penge hos friluftsrådet til indvielse – der serveres øl, sodavand, brød og pølser
Asker laver invitation og plakater
Damslund-gruppen pimper arealerne

8. Information fra LAG
RKSK kan nu lægge ud for projekter som vores, så man undgår aftaler med banken
Ekstra pulje til småprojekter, som ikke kan søge LAG
< 2 mio. kr. pulje til større projekter
Skur på stadion – kan det placeres, hvor det gamle klubhus lå (vand og afløb)
Ideer: Cross-fit, beach volley bane, skur med overdækning, overdækning til grillplads…
Drøftelse af ideer til generalforsamling og evt. opfølgende borgermøde
9. Museumsmødet i Højmark
Museumsapp: Lisbeth og Per Lunde
Pæle med info: Helligkilde, bavnehøj…
Asker tager kontakt – evt. fælles møde med andre sogneforeninger
10. Information om græsslåningsordning
Berit har talt med Lotte Finnerup omkring græsslåning
Der afholdes møde hos Berit: nævne materiel som tromle
11. Evt.
Asker: Ekstra regning for hjemmesiden på 400 kr/ år – vi har for mange sider. Skal vi skifte til wordpress?
Skal afklares i løbet af foråret…
Asker: Bestil en forsker (forskningens døgn uge 17): noget om liv i landdistrikterne
BTE: Toftevej 9 vil formodentlig blive revet ned i løbet af foråret
Søren: velkomstambassadør…
Berit: Konference om østeuropæere i landdistrikterne – Martin deltager
Berit: Firkløversamarbejde – Asker vil gerne deltage i samarbejdet
12. Næste møde
Onsdag d. 17. maj kl. 19:30 hos Søren og BTE

