
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 7/6 - 2021 
Tilstede: Niels Bjørn, Lars, inge, Claus, Bente og Mona  

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra bestyrelsesmøde den 4/5-2021 godkendes. 
Referat fra generalforsamling den 2/6-2021 godkendes. 

Konstituering af 
bestyrelsen 

Formand: Niels Bjørn. 
Næstformand: Claus. 
Sekretær: Mona 
Sekretær: Inge. 
Menig medlem: Bente. 
Kasserer: Lars Hvid (ekstern og ikke bestyrelsesmedlem) 

Fordeling af 
ansvarsområder 

Niels Bjørn og Claus: flagalle. 
Niels Bjørn: Ansvarlig for rengøring af klubhus. 
Niels Bjørn: Udlån af klubhus. 
Claus: Sørger for rettidig tilsendelse af skriftligt materiale til annonceringen i 
Vemb, Hvad, Hvor (udkommer 10/3 - 10/6 - 10/9 - 10/12, og materialet skal 
være afleveret til bladet 1 mdr. forinden). 
Bente byder nye tilflyttere, der køber bolig i Bur velkommen med en 
blomsterhilsen og gratis medlemskort til Bur Aktivitetsforening til resten af 
året. Desuden udleveres en gratis spisebillet til husstanden til fællesspisning. 
Inge og Mona deles om flg. opgaver m.h.p. at Inge inden nytår overtager helt: 
Skrive referater, ansvarlig for at diverse opslag til ”kukkassen” ved 
forsamlingshuset kommer op og fjernes igen. Fungerer som skribent og 
udprinter på farvet papir til husstandsomdelinger. (papir leveres af 
foreningen). 
Ansvarlig for at hjemmesiden bursogn.dk er opdateret og ajour ført. 
Ansvarlig for at modtage og videresende materiale til webmaster. 

Fremtidens Bur Udviklingsarbejdet m.h.p. byfornyelse vil starte efter sommerferien. 
Det er ikke mange, der har meldt sig som interesseret i arbejdet, så 
bestyrelsen vil fortsætte med at opfordre folk til at deltage. 
Den 4/8-2021 kl. 19 planlægges 1. indledende møde. 
Den 11/8-2021 kl. 17.30-21 planlægges møde med LAC (b.la. Alex Wurtz) 

Frysehuset Bente spørger Jane og Hans Jørgen Thorsen om det er OK at 
Aktivitetsforeningen kalker huset og fjerner døren. 

”Sti” over 
jernbanesporet 

Der er efterhånden fremkommet en sti over jernbaneskinnerne i skoleskoven. 
Hegnet er væk. 
Inge tager kontakt til Jens Kristian Hedegård og forelægger ham sagen. 

Arrangementer i 
sidste halvår af 
2021 

11/8 kl. 17.30: Udviklingsmøde med Alex Wurtz fra LAC. 
Lørdag den 21/8. Aktiviteter for børnene om eftermiddagen og helstegt 
pattegris til aften. 
Onsdag den 22/9 kl. 17.30: Fællesspisning. 
Onsdag den 27/10 kl. 18.30 Fællesspisning. 

Evt.  Niels Bjørn spørger Ejgil om han evt. vil lave billedhistorie til en’ af 
fællesspisningerne. 
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 30/6. Bente sørger for brød til kaffen. 

 

Ref. Mona 


