
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 6/2  - 18 

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

Fraværende: 

Godkendelse af 
referater 

Referat fra bestyrelsesmøde 9/1-2018 godkendes. 
Referat fra generalforsamling 31/1-2018 godkendes. 

Konstituering af 
bestyrelsen 

Niels Bjørn er formand. 
Claus er næstformand. 
Mona er sekretær. 
Gutten er menig medlem. 
Karsten er menig medlem. 
Lars er kasserer, men ikke medlem af bestyrelsen. 

Priser og 
ordensregler for 
klubhuset 

700 kr. for lån af huset, hvis man er medlem af Bur Aktivitetsforening + 
forbrug af strøm (3,50 kr. pr KW) 
900 kr. for lån af huset, hvis man ikke er medlem af Bur Aktivitetsforening + 
forbrug af strøm (3,50 kr. pr KW). 
Pris for udlån af huset til Torsdagsklub, Nørkleklub og jagtforening er aftalt 
med implicerede parter. 
Der bliver nemt plads til 50 personer og hertil service til borddækning. 
Huset kan lånes af personer over 18 år. 
Som låner er man økonomisk ansvarlig i tilfælde af beskadigelse af service, 
inventar og huset. 
Som låner kvitterer man for nøgle til klubhuset, og ved bortkomst af nøglen, 
betaler låner for omlægning af låsen. 
Ordensregler: Det er ikke tilladt at stå på hverken borde eller stole. 
Huset skal afleveres i opryddet stand d.v.s. 
Stole og borde står på rette plads. 
Der er vasket op. Med mindre andet er aftalt er opvaskemaskinen tømt. 
Bordene er tørret af. 
Skraldespanden er tømt i containeren. 
Gulvene afleveres opryddede og fejede. INGEN GULVVASK. 
Undlad at sætte affaldssække ved siden af affaldscontainer. 
Mona sørger for opslag vedr. ordensregler til klubhuset og til brug ved 
udlevering af nøgle. Mona laver desuden opslag vedr. udlån af klubhuset til 
opslagstavle ved forsamlingshuset. 
Booking af klubhuset, udlevering af nøgle, aflæsning af strøm og betaling 
varetager Karsten. 
Niels Bjørn og Åse varetager rengøringen. 

Fastelavnsfest Bestyrelsen mødes i Krudttønden kl. 13 den 11/2. 
Niels Bjørn og Karsten køber ind. 

Jysk energis 
sponsorpulje 

De nye stole og borde er leveret. 
De resterende penge skal bruge til b.la. køleskab, kaffemaskiner og 
termokander. 
Niels Bjørn og Mona kigger på muligheder for køb hos Skovsen i Holstebro. 
Lars undersøger priserne på service. 

Indsamling af 
skrald 

Den 22/4 – 2018 kl. 9 mødes man i klubhuset til morgenkaffe og rundstykker. 
Herefter bliver skralderuterne og affaldssække fordelt mellem de fremmødte. 
Skraldet afleveres ved klubhuset, og der er øl/sodavand, som afslutning på 
opsamlingen. 



Niels Bjørn undersøger om vi skal tilmeldes.  
Evt. Indvielsesfest af renoverede klubhus, bliver formentlig i starten af april. 

Niels Bjørn forsøger at få de  to store mål solgt. 
Lars skriver til Vestforsyningen for at høre om mulighederne for at få 
forlænget gadebelysningen med to ekstra lygtepæle hen mod klubhuset. 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 13/3 2018 kl. 16.10 i klubhuset. Karsten 
sørger for lidt brød til kaffen  

 

Ref. Mona 


