
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 9/1  - 18 

Tilstede: Niels Bjørn, Lars, Karsten, Claus, Mona og Gutten  

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra 5/12 2017 godkendes 

Jysk energis 
sponsorpulje 

Aktivitetsforeningen har modtaget bevilling på 39.400 kr. til indkøb af b.l.a. 
nye borde og stole til klubhuset. Vi betaler i første omgang regningen, og 
sender herefter regningen videre til Jysk energi. Lars har lavet aftale med 
banken herom. 
Ved evt. indvielse af det renoverede klubhus vil Jysk energi deltage og officielt 
overrække Aktivitetsforeningen pengene. 
Niels Bjørn undersøger videre i priser på borde og stole og om muligt 
muligheden for at se inventaret fysisk inden køb. 

Møllepenge P.g.a. ophør af Grøn ordning, er sagen overgået til Energistyrelsen. Vi kan først 
forvente svar på vores ansøgning i februar. 

Grønne 
støttemidler til 
foreninger 

Aktivitetsforeningen er bevilget penge til udvendig maling af klubhuset. 
Ansøgning om ”ny” brugt plæneklipper blev afslået. 

Økonomi Lars gennemgår Aktivitetsforeningens økonomi for 2017. Endnu ikke 
modtaget endelig regnskab fra tømrer.  

Generalforsamling Gutten sørger for rettidig annoncering. Mona bager boller og sørger for 
diverse indkøb hertil. 
Niels Bjørn, Claus og Mona er på valg. 
Tidligere foreslået deltagelse i Naturfredningens årlige skraldindsamling er i 
år søndag den 22/4. 

Klubhus Ombygningen er nu færdig. Første møde afvikles snarest efter 
generalforsamlingen, hvor der skal nedskrives regler og priser i forbindelse 
med udlån af klubhuset.  

Fastelavn Fastelavnsfesten holdes søndag den 11/2. Karsten aftaler nærmere med 
Krudttønden i næste uge, og melder tilbage. 

Salg af 
medlemskort 

Mona laver vej/gadelister og brev til postkasse, hvor beboerne ikke er 
hjemme. Disse rundsendes snarest. 
Niels Bjørn: Udenbys medlemmer 
Claus: Bygaden fra jernbanen og ud af byen. Tangsgårdvej, Gedmosevej, 
Hestbækvej, Engbjergvej, Lindtorpvej, Skadkærvej. 
Gutten: Møborgåvej, Pøtparken, Lyngholmvej. 
Karsten: Skolevej, Bygaden fra Burvej og til jernbanen. 
Mona: Burvej, Idomvej, Bur Kirkevej. 

Evt. Niels Bjørn rykker for solceller. 
Niels Bjørn arrangerer ”tak for indsatsen” gave til Knud til overrækkelse ved 
generalforsamlingen. 

 

Ref. Mona 


