
Bestyrelsesmøde i Bølling Sogneforening onsdag d. 16. januar 2019 

 

Til stede: Martin, Asker, Berit, Søren og BTE (ref.) 

 

Dagsorden 

1. Referent: BTE 

 

2. Ordstyrer: SRK 

 

3. Økonomi, herunder Ole Christensen, foreningens dankort m.m. 

Dankortet virker ikke – AG tjekker med banken. 

AG afventer status på Ole Christensen, sagen kører uden om Bølling Sogneforening. 

 

AG har lavet og gennemgår årsregnskab, herunder +/- på de forskellige arrangementer. Der er flere 

arrangementer, der ligger på et lille minus – kan man justere, så det giver overskud? 

AG har lavet forslag til budget med overskud på 300 kr. Det kræver samme kontingentindtægt som 2018 og 

større overskud på arrangementer. Vær obs på at proaktive omkring kontingentbetaling 2019. 

 

Der mangler stadig penge for Danmarks Dejligst-arrangementet. 

 

4. Pris på bord-bænkesæt 

MHJ har undersøgt priser bordebænkesæt (m/u bænke) og fundet tilbud fra produktionsskolen. 

MHJ arbejder videre på anskaffelse af borde-bænkesæt og stå-bord. 

Borde-bænke-sæt 3500 kr. samt stå-bord 1200 kr. inkl. moms. Hertil kommer fastgørelse af stå-bordet. 

Der er afsat 4000 kr. ex. til borde-bænke-sættene. AG sender EAN nummer til MJ. 

 

5. Planlægning af generalforsamling 2019 

MHJ har booket forsamlingshuset d. 13. marts.  

Same procedure as last year. Menu med stegt flæsk (sprødt) og persillesovs, f.eks. fra Pers Madbutik. Pris 

110 kr./prs. MHJ indhenter tilbud på stegt flæsk.  

BTE retter indbydelsen til. Overskud går til BS’ aktiviteter. Ikke med formandens beretning. Sidste 

tilmeldingsfrist d. 5. marts. BÆB, AG og MJ er på valg, AG ønsker ikke genvalg. 

AG sender indledningsvis invitationen rundt med opfordring til at betale kontingent. 

BÆB undersøger mulige kandidater til den ledige bestyrelsespost. 

Start kampagne for betaling af kontingent. 

Lager af drikkevarer. 

 

6. Planlægning af arrangementet ’Ren By & Brunch’ 

Lørdag d. 4. maj. Vi mødes kl. 9 til rensning af grøftekanter og serverer brunch kl. 11. 

MHJ booker forsamlingshuset. 

Samme menu som sidste år og samme pris. 

BÆB og MHJ handler ind. 

Blæksprutte: AG (hvis hjemme). 

MHJ skaffer gribetænger. 

BTE laver invitation. 

 



7. Skuret på stadion og gennemgang af plantegningen samt dato for opstart 

Dato for opstart kendes ikke før tilladelser er indhentet, se nedenfor. 

 

8. Landzonetilladelse og byggetilladelse til stadion 

SRK har afsendt LZ ansøgning og afventer sagsbehandling. 

 

9. Oprydning ved missionshuset 

Missionshuset bliver sat til salg. BS har tilkendegivet overfor RKSK, at huset ønskes på nedrivningslisten 

med henblik på kondemnering. 

 

10. Ældreboligerne på Vinkelvej 21 

BÆB har forsøgt at kontakte Brian Murer om projekt svarende til ældreboligerne i Astrup. BÆB følger op på 

sagen. 

 

11. Evt. 

SRK: offentlige, naturvidenskabelige foredrag fra AU livestreames. Kræver projektor. Kunne også være 

noget for forsamlingshuset?  

 

RKSK har lovet at klippe hæk på stadion, SRK følger op.  

 

Noter fra mødet: 

Når generalforsamlingen er afholdt, konstituerer bestyrelsen sig (samme aften). Referat og ny bestyrelse, 

herunder kasserer, til banken næste dag. 

BTE overtager hjemmeside og mailliste. AG laver overdragelsesmøde med BTE. 

MHJ overtager posten som kasserer. AG laver overdragelsesmøde med MHJ. 

 

BS planlægger at deltage i Danmark Dejligst næste år, men så skal sommerfesten være en anden dato. 

Juletræstænding: ønske om aftenarrangement igen. 

SRK rykker kommunen for færdiggørelse af Toftevej 9. 

SRK og BTE pimper det nye logo i Illustrator. 

Vedligeholdelsesdag på stadion i juni. 

 

12. Næste møde 

Aftales ifm. konstituering efter generalforsamlingen. 


