
Møde i Bølling Sogneforening onsdag d. 17. maj 2017 kl. 19:30
Til stede: AG, BÆB, MJ, SRK & BTE (referent)

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat: Godkendt

2. Ordstyrer: Søren

3. Damslund og indvielse:
AG, BÆB og MJ mødes torsdag d. 18.5. kl. 19 og inspicerer sitet.

4. Begrønningsgruppen:
SRK har rykket kommunen for forskønnelse af Toftevej 5 og information omkring nedrivning af Toftevej 9.
Begrønningsgruppen drøfter, hvordan området mellem stadion og forsamlingshuset skal udformes til 
efteråret. Vendes med forsamlingshusets bestyrelse.

5. Grunden på Toftevej 5:
Se ovenfor.

6. Slåmaskinen fra RKSK-Kommune:
Godkendt af Vej & Park. Afventer økonomiudvalget.

7. Kridtmaskine fra Faster Boldklub:
BÆB har fået lovning på en kridtmaskine til kr. 500 af Faster Boldklub. BÆB henter på trailer.

8. Planlægning af aktiviteter/ opgaver til vedligeholdelsesdagen:
BTE laver invitation
Arbejdsliste:
Grill- og bålsted luges og fejes
Alle hække klippes
Kanter skæres og ordnes
Sandkassen luges og rives, legetøjet sorteres
Petanquebanen luges, rives og kantskæres
Maling af borde-bænkesæt (legeredskaber males med træbeskyttelse næste år)
Grill renses og males
Den nordlige hæk trimmes i to meters højde
Det store mål ordnes og renses

Bespisning:
Morgenmad: kaffe, the, juice, en lille skarp, rundstykker, smør, ost, pålæg
Frokost: Pølser og brød med hele svineriet
Drikkevarer: hentes hos AG
BÆB & BTE køber ind fredag d. 26. 5. kl. 15



9. Evt.:
Ansøgning til VKR Fonden om to nye 7-mands mål til stadion (BTE & SRK)
BÆB kan ikke deltage til sommerfesten grundet familiefødselsdag
Jakob skal have udbetalt 1000 kr. til græsslåning
Museets indsamling af historier – kan det laves til en hyggeaften i forsamlingshuset?
SRK er blevet kontaktet af Mette Christensen (RKSK), da der er fokus på foreningsliv til Open By Night
MJ oplyser, at der er flyttet nye ind i Simon Simonsens hus (Østermarksvej) og det hvide hus på 
Møllepladsen

Potentielle projekter:
Stiforbindelse til Skyggehusvej/ Den grønne korridor
Byforskønnelse i Bølling ved Toftevej/ Bavnehøj-krydset – vil RKSK bidrage? Inddrage beboerne i området.
Cykelsti

10. Næste møde:
Onsdag d. 28. juni kl. 19:30 hos MJ (planlægning af sommerfest)


