
Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Borgerforeningen, tirsdag d. 18/5 kl.16.30 på S.E. 
 

1. Velkomst til nyt medlem af bestyrelsen 
2. Siden sidst 
3. Skal vi have en "stork" i byen der viser hvor mange der er født i løbet af året. Placering?  

(Ann Hvidbjerg Bæk) 

4. Status på Byens Legeplads 
5. Status på Multibanen.  
6. Sct. Hans. 
7. Status på vores konti.  
8. Næste møde 
9. Evt. 

 
Ad 1. Bestyrelsen bød, med stående applaus, bestyrelsesmedlem Holger Markussen velkommen i 
bestyrelsen.  
 
Ad 2.  
a) Anne Forbech vil gerne hjælpe foreningen med at vedligeholde vores del af Jebjerg7870.dk 
b) telt og flag er nu kommet i det nye lagerhotel. Hotellet indvies til august. 
 
Ad 3. God ide som vi arbejder videre med. Placeringen blev drøftet, uden at vi kom til en endelig 
placering. Poul kontakter præsten for at sikre, at hun vil viderebringe oplysninger om nyfødte og 
deres køn. Conny kontakter Ann H. Bæk mht det videre forløb.  
 
Ad 4.  
Hatten sættes på Jorden. Poul kontakter skolen for at undersøge om der kan etableres et 
samarbejde om de 2 legepladser.  
 
Ad 5. 
Der arbejdes på lys til banen. Der skal ny belægning på. Måske kunstgræs, måske PV belægning. 
Græsset skal fejes 2 gange ugentlig og PV belægningen er vedligeholdelsesfri. Leif snakker med Jan 
og hvilke muligheder der er.  
 
Ad 6. 
Poul og Michael laver bål. Leif laver annonce til avis og rundsendelse ( eller opslag på Facebook) 
Leif er båltaler. 
 
Ad 7. De forskellige posteringer blev gennemgået. Alt var OK. Vi har 38.000 fra 
Byparkskoncerterne som er øremærket Aakjærs Legeplads. Vi har 10.000 fra Fonden der er 
øremærket gravstens registrering. På Musikkontoen ( sammen med EventCenterets 
støtteforening) står der 66.000 kr. Borgerforeningens indestående er ca. 200.000 kr. 
 
Ad 8. Pensionistudflugt er 3. torsdag i august. Poul og Conny og Holger arrangerer.  
Julebankokassen flyttes til Lena M.  
 
Ad 9 Næste møde 16/6 kl. 16.30 
 
 
Leif.  


