
     Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 15/9 - 2021 
Tilstede: Niels Bjørn, Lars, Inge, Claus, Bente og Mona  

Fraværende: 

Godkendelse af 
referat 

Referat fra 9/8-2021 godkendes. 

Turistforeningen/ 
Vestkysten 

Information omkring fiskeri i søen og billeder af søen skal formidles. 
Ligeledes skal rutevejledning angående parkeringsforhold rettes til 
Pøtparken 8. Niels Bjørn har kontakten, og vil spørge Basselbjerg om han vil 
sørge for fotos. 

Reklamation på  
Tagryg 

Der er kommet skriftlig tilkendegivelse af, at vi er berettiget til erstatning af 
tagryg fra CENBRIT Ålborg. 
P.g.a. travlhed hos Jim, bliver arbejdet først udført i 2022. Garantien på den 
nye tagryg gælder først fra leveringen, når arbejdet kan udføres. 

§ 18 ansøgning Ansøgningsfristen er 25/10-2021. 
Ideer: Samtalebænke, Bord/bænkesæt og materialer til reparation af 
eksisterende Københavner bænke. Inge kigger på sagen og laver en 
ansøgning som rundsendes til øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Henvendelse fra 
nabo til Jyden 

Niels Bjørn har haft kontakt til Planafdelingen i kommunen. Der foreligger 
for nuværende ingen planer om udbygning af Jyden. 
Der laves hver 4. år evaluering af samtlige industrigrunde i kommunen, for at 
sikre sig at alt er, som det skal være eller om der er noget som skal tilrettes. 

Møde i Sevel På det halvårlige møde mellem diverse borgerforeninger i kommunen, blev 
der udvekslet ideer og erfaringer. Når pengene fra solcelleanlægget frigives, 
vil sognene Naur og Bur først og fremmest blive tilgodeset. 

Hestevogn Jorden under vognen skal dækkes af flis. Bent laver taget færdig. 
Landsbyhaven Knud har igen være i gang med buskrydderen omkring træerne. 
Fællesspisning Priserne for drikkevarer og foredrag er uændret fra 2019. 

Øl 15 kr, sodavand 10 kr. lille fl. Vin 30 kr. hel fl. Vin 80 kr. kaffe, kage og 
foredrag 25 kr. 
Selve menu 55 kr for voksne og 25 kr. for børn. 
Menu til 27/10 bliver biksemad med spejlæg. 

Julehygge Lørdag den 27/11 kl. 14.30. pris (entre) 25 kr. pr. person. 
Julemand (Mona spørger om han kan) 
Gratis saft. 
Sodavand og øl købes 
Juletræ. 
Sang. 
Julehistorie. (Inge og Mona spørger Jane om hun vil højtlæse) 
Mulighed for at vinde sponseret julekurv. 

Sommerfest Niels Bjørn giver Sparekassen Thy dokumenteret tilbagemelding på byfesten. 
Evt.  Lars ønsker snarest mulig at videregive opgaven som kasserer.  

Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 20/10-2021 kl. 19. Claus 
 sørger for brød til kaffen. 

 

Ref. Mona 


