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Haveaffald
Kommunen etablerer en afhentning af haveaffald efter sommerferien. Der skiltes også bedre på pladsen.
Ren By og Brunch
Der deltog 25-30 personer til indsamling af affald. 20 til Brunch. Underskud på arrangementet 357 kr. Det
gik godt. Der var god stemning. Men måske kunne vi nøjes med at mødes på stadion og servere en pølse og
en kop kaffe bagefter, for at sætte omkostningerne ned. Måske kunne vi fremover koordinere tidspunktet
med Danmarks Naturfrednings dag, hvor der samles affald ind på landsplan

Vedligeholdelsesdag
16.5.2015 – start kl 0800 med rundstykker og kaffe og en lille en. Kl 12 er der pølser og brød og kolde øller.
Arbejdsområderne kommer med på indbydelsen. Berit har listen. Berit og Birgitte laver indbydelsen – husk
at bede folk tage værktøj med. Skuffejern og rystepudser skal bruges.
Indkøbshold: Martin J og Berit. Berit laver handlelisten. Indkøb 14.5.2015.
Begrønningsgruppen. Asker er i kontakt med kommunen om muligheden for at få lagt ny asfalt og hævede
flader. Hvis nogen vil passe blomsterne, vil vi betale for sommerblomster i kummerne ved indkørslen fra
vest. 2 sække jord og blomster. Skal plantes på vedligeholdelsesdag. Martin snakker med Kevin.
Cykelsti
Berit er koordinator. Ud over asfaltstien langs Arnborgvej arbejdes der med et naturstiforløb fra krydset
ved Arnborgvej syd om kommuneplantagen ud til Vester Birk. Denne sti kommer ind under projekt Den
grønne Korridor i Skjern.
Damslund
Der er ryddet ud mod vejen. Der arbejdes på en ansøgning hos LAG til oprensning, bålhytte og
bordbænkesæt. Frist 30.4.2015.
Hjertestarter
Martin tager kontakt til Erik Skovgaard. Kursus gerne i efteråret. Der er sendt ansøgning til Velux om et skab
med lys og varme.
Kontingent og Flyer
Berit har lavet et udkast. Deles ud med vedligeholdelsesdagen – folk rykkes om de vil være med i
foreningen. Vi skal have liste over dem der har betalt kontingent. Husk få folks e-mailadresser.
Eventuelt
AP Møller fondens søges om grill-hytte, skur og kridtmaskine. Birgitte og Berit tager sig af at få sendt
ansøgningen.
Berit kontakter kommunen med hensyn til vedligeholdelse af stadion.

