Referat fra bestyrelsesmødet i fællesforeningen d. 3/3-2020

Til stede: Nis Peter, Pernille, Jan, Britt, Flemming, Kim og Marianna
Afbud: Britta og Anne

1.

Konstituering.
Formand: Pernille Mauritzen
Næstformand: Nis Peter Heinsen
Kasserer: Flemming Madsen
Sekretær: Marianna Ohrt Johansen
Øvrige: Jan Kruse, Anne Hardebol, Kim Jochumsen og Britt Karlshøj

2.

Godkendelse af referat
Referatet af 20. november 2019 blev godkendt.

3.

Evaluering dilettant og fastelavnsfest
Dilettant: Det var en god aften og der er stemning for, at det afholdes igen næste år. Arrangementet
løb nogenlunde rundt.
Man kunne overveje at søge en spiritusbevilling til næste gang.
Fastelavnsfest: Gik også godt. Der var 18 børn. Der er pt et lavere antal helt små børn herude, måske
derfor deltagerantallet er faldet. De ældste var omkring 8 år
Der var først familiegudstjeneste, hvor der var færre i kirke som til fastelavnsfesten.
Dagen løb næsten rundt.
Serviet rundt med forslag til kommende arrangementer. Børnemadlavning, børnedisco, LAN-party,
spilleaften.

4.

Ansøgning om fondsmidler
Malene har fået 15.800 kr til TRX-elastikker fra NordeaFonden. Hun søger SE om hele beløbet – ca.
26.000 kr.
Nis snakker med Britta om, hvordan træningen skal køres og finansieres.
Nis har fået et tilbud hjem på 46.000 kr. på lys og lyd til salen. Der overvejes at søge fondsmidler til
dette samt møbler mm til lokalarkivets rum.
Begge foreningen vil gerne have et aflåst skab. Der findes nogle i lokalarkivets lokaler, der kan ryddes
og bruges.
Nis har intet hørt til ønsket om landsbypedeller.

Hos Nordeafonden kan man søge penge til aktivitetsfremmende fællesskaber. Ansøgningsfrister er 1/5
og 1/8.
Grøn omstilling og bæredygtig udvikling –skal søges inden 3/4.
Britta spørger kommunen, om vi må male det lokalarkivets rum.
Britt synes vi skal have nogle billeder op inde i det gamle bibliotek. Hun laver et prisoverslag.

5.

Borgermøde vedr. cykelsti.
Kommunen sender ud på e-boks, at der afholdes borgermøde d. 12/3 i forsamlingshuset ang.
Cykelstien. Deadline for tilmelding er den 10/3.
Der vil først være møde med lodsejere der ligger op til cykelstien og derefter er mødet for alle.
Vej og Park vil være vært med sandwich og kage. Vi sørger for kaffe og vand.

6.

Eventuelt.
Der er for mange urelevante opslag på Facebook.
Marianna laver et udkast til en tekst til siden, hvor det fremgår, hvad siden skal bruges til og hvad
reglerne er for den.
Dem, der ikke forstår det, får en personlig ”hilsen
Arbejdskraft til rengøringsdagen d. 16/3 kl. 17-ca 20 slås op på Facebook.
Kasserer til Sdr. Farup Grande er endnu ikke fundet.
Nis har haft møde med en fra kommunen og biblioteket mht på biblioteksspot.
Næste møde onsdag 25. marts kl. 19 ang. fonde og foldere.

