
     Bestyrelsesmøde d. 3-10-22 

     Klokken 19.00  

 

Til stede: Henriette, Bente, Torben, Inge, Tina, Susanne. 

 

Fraværende:  

Godkendelse af referat Referat fra sidst godkendes.  
Fondansøgning § 18 vedr frivilligt social arbejde søgt til fællessang og pianist ved 

fællesspisning i det nye år. 
 
Inge har søgt om penge til at at fåen sanger og musiker ud til noget 
fællessang i forbindelse med en fællesspisning. 
Dato: 1. marts 2023 kl 18-21.30 - Inger bekræfter dato med musiker og 
Bente bekræfter med Betina 
 

Opfølgning på 
sensommerfest 

Den var god om aftenen, men der kom ingen om eftermiddagen. 
Laila vandt præmien. 
Der var nogle af de nye medlemmer med :) 
 

Renovering af 
madpakkehus, fiskebro, 
vognskur, bålsted,  
 

Fiskebroen repareres weekenden i uge 40 - Søndag kl 9.00 - Medbring 
værktøj og skruer. 
Susanne og Torben lurer på vejrudsigten og så giver vi evt. 
madpakkehuset og vognskur algefjerner søndag også. 
 

Fællesspisning 
 

2022 
Oktober: Tirsdag d. 11. Varm mad fra kl 17.30 – 19.00  
November: Mandag d. 14. Varm mad fra kl 17.30 – 19.00  
 
2023 
Marts: Onsdag d. 1. marts 18-21.30 - med fællessang - i forsamlingshuset 
April: Onsdag d. 26. april kl. 17.30 - klubhuset 
 

Nr Vosborg og samtale 
soire` 

En tradition de prøver at tage op fra Tangs tid på Nr. Vosborg 
De inviterede 15 familier fra området – de skulle på en dannelsesrejse, 
var meningen. 
 
Dagens tema var hjemstavn – de inviterede var de lokale foreninger,  
Der var repræsentanter fra Vemb borgerforening – Vesterhavs Klyngen,  
ulfborg og menighedsrådet. 
 
En rigtig god eftermiddag og aften, men samvær, fællessang, oplæg, 
diskussioner og det lette måltid. 
 



En metode man kan tage til efterretning i samarbejdet med de øvrige 
foreninger i området. 
 

Hjemmesiden 
Kan man lave en 
slideshow vedr vores 
virksomheder? 
 

Slideshow med virksomheder - 1.000 kr pr år? 
Laver en start med de små lokale virksomheder, herefter præsenteres det 
for de større og får dem til at betale for at komme på. 

Bredbåndspuljen Indtil videre 25 personer af de berettigede har sagt ja. Flere vil gerne vil 
gerne være med, hvis det åbner for flere. 
 

Blomster i byen 
Samler vi frø 
Skal områderne fræses 
i år 
 

Der er ikke blevet samlet frø. Fuglene får dem ;) 
 
Torben fræser alle bedene i efterår og forår. 

 

Hvordan kan vi lave 
flere penge i 
foreningen – evt 
sponsorater eller 
medlemskab fra 
virksomheder – 
reklamekroner??? 
 

Se hjemmeside punkt. 

Hvordan byde nye 
borger i lejede huse 
velkommen i byen?? 
 

Medlemskort og spisebillet 

BoligOne vil give penge 
til foreningen 
 

Hvis de får et salg / køb herude, vil de give et beløb (1.000 kr?) til 
foreningen. 
 
Kontakte de andre mæglere om de vil matche tilbuddet. 
 

evt Fastelavn: Søndag 19. februar 2023 kl 13 - Claus arrangerer 
Juletræsfest: Lørdag d. 26. november 2022 kl. 14 -  
Generalforsamling: Tirsdag d. 31. januar kl. 18 - med fællesspisning (½ 
pris?) - GF kl 19.00 - Annonceres i Vemb, hvad, hvor, på Facebook og 
hjemmeside, evt. Vemb vil videre. 
Store arbejdsdag: Lørdag d. 10. juni. 
 

 

brød: Inge 

 

Næste møde: mandag d. 7 november kl 19. 

 


