
     Bestyrelsesmøde d. 30-11-202

Klokken 19.00 
Til stede: Torben, Henriette, Bente, Inge

Fraværende: Tina og Susanne

Godkendelse af 
referat

godkendt

Skridsikring på 
fiskebro

Vi lægger hønsenet på gulvet på fiskebroen.

Borgermøde
Dagsorden?

Noget vi skal nå inden

Hvad er maden
Hva med børn

Der afholdes Borgermøde i Bur Forsamlingshus d. 4-1-23, hvor 
grupperne fra Burs udvikling fortæller om, hvor de er nu
Program følger snarest

Tilmelding senest d. 27 dec. 2022 til Henriette på 60808222

Puslebord Henriette købt puslebord for 150 kr. – sættes over mod vinduet ved 
toilettet.

Juletræesfest i 
klubhuset d 26-11-
2022

Vellykket og hyggeligt dag.
Vi tjekker op på dato om det falder sammen med noget i Vemb

Generalforsamling  Bente spørger til Sparekassen Thy om donation

Hjemmesiden og 
KUKkassen

udsættes

Solcellebatteriet Kim Schilt undersøger stadig – elektriker har fået tilsendt regler for 
garanti

Grøn Pulje og møde Bevilget og vi følger op
Spar Nord Fonden Der er lavet video, så vi kan søge til shelter og muldtoilet – er godkendt, 

der kan stemmes fra d 1. dec og vi må hjælpe hinanden med at få det 
bredt ud så mange som muligt

Medlemskort – hvem 
tager hvor?

Inge – skolevej
Henriette – Bygaden og pøtparken
Bente – Hestbækvej, idomvej, Bur kirkevej, skadkjærvej
Torben – Lyngholmvej, tangsgårdsvej, møborgåvej, liundtorpvej, 
gedemosevej
Susanne- Burvej

grupperne

Julefrokostd. 8-12-22
Hvor mange er 
tilmeldt?
Hvem kommer fra 
bestyrelsen?

Er der noget vi 

21 tilmeldte til julefrokost
Torben og Lone
Jørn og Inge



mangler at købe?
Boligone Reklamere for boæigone på facebookside og på hjemmeside – der tages 

kontakt til de øvrige ejendomsmæglere
Fælles pris for mad 
og kaffe/brød ved 
fællesspisning

En enig bestyrelse bakker op om dette og prisen bliver sat til 80 kr. pr 
person

pladespil Vi planlægger pladespil til efteråret – Henriette er primos motor
evt

Næste møde Bestyrelsesmøde 13-12-2022 – Inge kage


