Bølling den 13. juni. 2018.

Referat.
Til stede:

Martin Jensen, Birgitte Eybye, Søren Knudtzen, Asker Geyti og Berit
Bollerup.

Godkendelse:

Forrige referat godkendt.

Referent:

Berit Bollerup.

Ordstyrer:

Martin Jensen.

Ansøgning:

Bølling Sogneforening har søgt og fået 75.000 kr. til forskønnelse af tomme,
kommunale grunde.
Lotte Finderup kontakter de rigtige instanser angående landzone og
byggetilladelser. Beløbet skal gå til et skur og til de to grunde som skitseret
i ansøgningen. Projektet styres af Søren Knudtzen.

Økonomi:

12.978 kr. i kassebeholdning. Mobil-Pay er oppe at køre.

Grunden ved stadion: Ole Christensen kommer i uge 24/25.
Kridt til bane:

Kridtdunk fra Hanning Boldklub. Martin Jensen og Berit Bollerup kridter op
den 22. juni. 2018.

Hækklipning:

Opgave overdrages til bestyrelsen for forsamlingshuset.

Teltet:

Bølling Sogneforening udlåner det til forsamlingshuset som tak for
forsamlingshusets velvilje mod sogneforeningen. Foreningen afventer
ekstraordinær afregning til Søren og Birgitte til økonomien er kendt til sidst
på året.

Landdistriktsrådet:

Stauning Forsamlingshus kl. 18.30. Søren og Berit deltager.

Sommerfesten 2018: Martin og Berit handler ind via indkøbsliste. Køleskabe fra Asker.
Drikkevarer tælles af Asker. Berit kontakter Vinkelvej 9. angående strøm.
Sponsorhoppepude via Skjern Bank, Berit kontakter banken. Festen er for
medlemmer. Hvis man gerne vil med alligevel betaler man kontingent ved
indgangen. 17. august sættes teltet op.
Næste møde:

Berit sætter en dato engang i september.

Evt.:

Asker og Martin deltager i ”Danmarks Dejligst, ”den 18. august, hvor de
gerne vil hjælpe til og få en del af overskuddet til Sogneforeningen. Asker
kontakter de lokale i Bølling for, at få ekstra hjælp.
Et advarsels/ børneskilt fra Tryghedsfonden til, når der er fest i
Forsamlingshuset. Martin Jensen kontakter Tryghedsfonden.
Trafikprojekt: Trekanten skal forskønnes med bøgepur og andet, men
kommunen skal kontaktes, da det også handler om trafiksikkerhed. By
forskønnelsesgruppen har ansvaret for projektet.
Berit har kontaktet journalisten fra Ringkøbing-Skjern Dagblad angående
vores artikel om grunden med biler, batterier og cykler. Han lover, at den
kommer i avisen indenfor 14 dage/1 måned.

