
Møde i Bølling Sogneforening tirsdag d. 3. april 2018 – hos Søren og Birgitte. 

 

Til stede: Berit, Asker, Martin, Søren & Birgitte (ref.) 

 

1. Godkendelse af forrige referat: Godkendt 

 

2. Ordstyrer: Søren 

 

3. Damslund: Ekspert fra RKSK kommer til hjælp med udpegning af træer der skal fældes, og hvor der bør 

plantes. 

Fremadrettet skal kontakt til kommunen koordineres. 

 

4. Mobilepay (BTE) 

Materiale er uploadet, svar afventer. 

 

5. Grunden mellem stadion og forsamlingshuset: 2 tilbud modtaget (BÆB/ SRK) 

Der er givet tilsagn på 55.025 kr. + moms fra Energistyrelsen 

Tilbud 1: 40.460 kr. eks. moms 

Tilbud 2: SRK kontakter Lauge Bonde 

Hvis der er larm omkring pladsen, plantes hele arealet til med bøgepur. 

BÆB sender tilbud 1 til SRK og BTE 

 

6. Konstituering skriftligt og på hjemmesiden (AG) 

For at AG kan overtage regnskabet, skal der afleveres følgende til banken: 1) underskrevet 

konstitueringsaftale samt 2) ID/ pas (/kørekort) for hvert medlem 

 

7. Lovpligtigt syn af legepladsen (SRK) 

Der bruges seks timer fra græsslåningspuljen til at syne legepladsen. SRK giver besked, når han hører 

nærmere. 

 

8. Hjertestarter, udrykningsliste og vedligehold (BÆB) 

Udrykningsliste: Falck-redderen og Jan Damgaard. Skal der flere på listen? Vi kan selv tilmelde flere via 

hjemmesiden. Måske mulighed for flere kurser til løberne via Trygfonden? 

Hjertestarteren skal helst tjekkes en gang om året (MHJ).  

 

9. Salg af håndboldmål og nyt net til 11-mands målet (MHJ) 

Tjek priser i den blå avis. MHJ står for salg. 

 

10. Plæneklipperkontrakt og –service (SRK) 

RKSK har ikke tidsfrister, men SRK foreslår, at der indskrives en tidsbegrænsning på 3 år i kontrakten.  

Regning på service. 

 

11. Opdatering fra byforskønnelsesmødet i Lem (SRK) 

Stort fokus på nedrivning. 

SRK talte med en fra Vorgod-Barde, hvor brugsen lukkede for nogle år siden – nu er den indrettet til 

genbrugs, hvor der tjenes ca. 100.000 kr. årligt. I Kloster er der en afdeling for erhvervsdrivende, hvorved 



disse kan give et større bidrag til sogneforeningen. 

 

12. Arbejdstimer fra RKSK (SRK) 

Der er 26 timer pr. år. De anvendes til luftning af boldbanen på stadion, 2 x gødning og klipning af hæk. 

Damslund-timerne (6 timer) er ekstra kun for i år. Der aftales nærmere, hvad der skal lave hvad (SRK & AG) 

 

13. Flagsnor og flagtop (SRK) 

Er indkøbt.  

 

14. Firkløversamarbejdet. Bølling Sogn inviterer? 

Skal Bølling Sogneforening invitere de øvrige sogneforeninger til møde og etablere eller genoplive et 

Firkløversamarbejde med f.eks. et medlem fra hver sogneforening (Hanning, Finderup, Sædding/ Rk. Mølle 

og Bølling). 

AG har kontakt i Finderup. 

 

15. Planlægning af Ren By & Brunch 

Fredag: Indkøb kl. 11 (MHJ og BÆB) og borddækning kl. 16 (BÆB, MHJ, SRK og AG) 

Lørdag: Bestyrelsen mødes kl. 8:30 i forsamlingshuset. 

MHJ forhører sig om gribetænger hos RKSK. 

AG tager fotos og sender notits til avisen. 

SRK står for team rengøring af flagstænger 

Ruter: 1) Bøllingvej, 2) Toftevej, 3) Lisenborgvej, 4) Kildevej, 5) Damslund rundt og Bolvej hjem, 6) Stadion 

og indre by. 

Birgit Hindbo står for forskønnelse af krukker. 

BÆB sørger for vekselpenge. 

 

16. Nyt logo:  

BTE laver nyt logo med udgangspunkt i Bølling Herreds våbenskjold. 

 

17. Evt. 

BÆB, SRK og BTE har talt med en journalist. 

AG laver liste over medlemmer. 


