
     Bestyrelsesmøde d. 16-5-2022 

      Klokken 19.00 hos Tina på Skolevej 12 

 

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

Fraværende: Ingen 

Godkendelse af referat Referat fra  sidst  godkendes.  
Fondansøgning Desværre ingen penge fra Ulfborg Sparekassens Fond til Shelters – vi 

prøver igen. 
Den Bæredygtige Landsby - frist 15. august. 
Nordea Fonden, Friluftsrådet, Vestforsyning. 
Inge skriver ansøgninger og sparrer med resten af bestyrelsen. 
 

Årets landsby+ Vi kan søge om at blive årets landsby. Der følger en slat penge med. 
Ansøgningsfrist 30. maj.’Inge undersøger nærmere 
Udsættes til 2023, men vi starter op med emner allerede nu. 
 

Møde mellem de 
forskellige 
borgerforeninger 
Hvad tog vi med derfra 
 

Folk skal kunne se at der sker noget, for at holde gejsten oppe. 
Opnåelig og målbare delmål. 
Kommunikation og samarbejde mellem “klynger”, så man ikke ligger 
arrangementer oven i hinanden.  

Fællesspisning 
Erfaringer fra sidst 
 
 
Fællesspisning d. 15 
Juni kl 17.30 
 
 
 
Indkøb? 
Hvem bager kage? 
 

Folk hyggede sig.. 
Maden var rigtig god. Godt med salat. 
 
 
Fællesspisning: 
Onsdag d. 15. juni -  
Pris 60 kr pr person, børn under 12 år halv pris 
Tilmelding og betaling til Henriette – 60808222 
 
Der mangler rødvin. Masser af sodavand. 
Torben får hans kone til at bage ;) 

Skal vi have en SLOGAN 
Forslag 
Skal vi lave 
konkurrence 

Bur Blomstrer 
Bur det dur – Landsbyen i centrum 
Det er blevet vendt på mødet og Bur det dur stadig, Landsbyen i centrum 
er en undertitel. 
 

Folkeoplysningsforenin
g 

Inge udfylder papirer. – er klaret 
 

Medlemmer – har vi 
listerne? 

Bente samler listen. 
 

Blomster i byen Sået og nu glæder vis til at de er oppe 
 



Hjemmesiden tager 
meget tid – hav gør vi 
med den – kan de 
ændres og gøres lettere 
at gå til 
 
 

Slideshow på forside (evt. andre sider senere) 
Redigering af Aktivitetssiden - flere muligheder for redigering 
Referater kun 1 år tilbage 
Galleri opdateres 
Klubhus siden redigeres - opdater priser 800 / 1200 kr 
Bestyrelsesmedlemmer rettes 
Inge informerer på facebook 
 

Bestik 
Glas: 

Bestik beholdningen er suppleret op, så der er til 70 personer. 
 
Forsamlingshuset vil sælge ud af gamle glas – her kan vi få vores suppleret 
og få ryddet ud i pestramte glas. 
 
Indkøbt bakker til glas, så der altid er luft under disse og vi skal have lavet 
skinner i skabene. 
 
Tina kigger på at få konstrueret skinner / lister til glasbakker 
 
 

 

Næste møde:   

 

Noter til hjemmesiden: 

Slideshow på forside (evt. andre sider senere) 

Redigering af Aktivitetssiden - flere muligheder for redigering 

Referater kun 1 år tilbage 

Galleri opdateres 

Klubhus siden redigeres - opdater priser 800 / 1200 kr 

Bestyrelsesmedlemmer rettes 

Inge informerer på facebook 


