
Referat D. 30-06-2021 

 
 Godkendelse af referat fra sidste gang 
  
           God sommer Niels-Bjørn. 
 

godkendt 

1.Kis og N.B. fortæller lidt om vores deltagelse 
i Værestedet Ulfborg. 
 

KIS og NB med i værestedet i Ulfborg 
En gruppe nedsat til at give besked hvis man 
bliver opmærksomme på, der er ensomme, så 
kan Kis og NB være med dem første gang – de 
hedder stifinderen. 
 
Gruppen skal opsøge de ensomme og tage 
med de første gange. 
 
Evt en læge, præst, hjemmeplejen, familie,  
der kontakter værestedet – Inga Bøge som 
tager kontakt med stifinderne. 
 
I øjeblikket har Værestedet til huse i 
sognehuset pga. af brand i eksisterende 
værested. 
 
Evt. henvisning på vores hjemmeside 
 

2.Sankt.Hans hvordan gik det? 
 

De små bål tændes lidt før 
Vi har brug for en til at spille til sangen eller en 
højtaler, soundbox 
 
Den dårlige bænk er under reparation 
 
Pænt overskud 
 

3.Sommerfest og hvordan skal vi bruge 
pengene fra Thy sparekasse. 
 

21 august fra kl  
Pris medlemmer: 200 kr.  
Pris ikke medlemmer: 250 kr. 
 
Aktiviteter om eftermiddagen til børn 
Fra kl 14 til 17.00 – børn og barnlige sjæle 
Aktiviteter og konkurrencer 
 
Rundbold, kroket, stjerneløb, bål. 
Flødebollemaskine 
Stakitgolf 
Evt. sti på græsset 
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Den første pølse, snobrød og sodavand gratis 
til børnene  
 
De voksne 
Kl 18.30 - ??? 
 
Helstegt pattegris med tilbehør fra DK kød 
Øl, vin (rose, hvid, rød – sodavand. 
 
Bar 
 
Deadline for tilmelding 7 august 2021 
Skildt ved vejen 
Flyers – Anne og Line 
Tilmelding og betaling til Claus Poulsen –  
mobilpay til 30256769 
Bygaden 35, Bur 
 
Nummererede Billetter - Bente 
 
Indbydelse laves af sekretæren 
NB sørger for skilt 
 
Sponsorstøtte fra Sparekassen Thy til at få os 
samlet igen i Bur 
 

4.Priser på udlejning til forsamlingshus. 
 

Et forslag kan være at forsamlingshuset sætter 
en industri - opvaskemaskine op og har huset 
gratis i indtil maskinen er afdraget. 
NB snakker med Jørgen 
 
Eller kan der være andre forslag 
Kan det gå ud over medlemmernes mulighed 
for at bruge huset. 
 

5.Udviklingsråd. 
 

Formøde d. 4-8-21 kl 19.00 
Vi har brug for hjælp fra Burs borgere til at få 
udviklet Bur 
Nogle har sagt ja-andre overvejer 
 
Brainstorming omkring udvikling af Bur sogn 
 
Stormøde: 
Den 11-8-21 kl 17.30 – 21.00 
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Invitere vand LAC 
6.Fællesspisning m.m. 
 

22-09-21 kl 18.00 Jens Erik Villadsen 
27-10-21 kl.18.00 Eigil Basselbjerg 
 
Pris 55 kr. pr stk. 
 
Spørge Jørgen om dette tidspunkt passer. 
 
Øl , vand og vin kan købes. 
 

7.Evt. 
 

Der er plads i kukkassen – noget skal ned 
Evt sætte en periode på, da mange ikke får 
pillet deres opslag ned.  – NB rydder op denne 
gang. 
 
Folk gider ikke se på det gamle. 
 
Nye borgere i Bur 
Blomster hilsen til Hestbækvej 1 
                                  Hestbækvej 2 
 
Ny borger på skolevej 27 – en lille dreng 
 
Væg op i depotrummet af tremmer til at sætte 
egne ting bagved 
 
Togtider på togperronen er fjernet – man kan 
se tiderne på nettet 
NB tager fat i Midttrafik da mange ældre kan 
have svært ved at finde tidspunktet. 
 
 
 

  
 


