Abild Borgerforening

Møde: Bestyrelsesmøde
Dato/Sted: 12.09.12

Dato/sted for næste møde: 03.10.2012 – 19.00

Deltagere: Jesper, Dorthe, Paw, Per og Sanne
Kopi til: Thomas – Mette - Tommy
Mødeleder/-indkalder: JSt

Referent: Sanne

Referat dato: 12.09.2012

Emne:

Agenda
Punkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emne

Ansvarlig/
fremlægger

Status på Legeplads
Søgning af fondsmidler
Hjemmesiden
Dilettant
Abild Skole ”43 bygn.”
Evt.

Referat
Agenda
punkt
Ad. 1

Ad. 2

Ad. 3

Ad. 4

Ad. 5
Ad. 6

Emne / opgave / aftale
Legepladser gennemgået. Enighed om en legeplads fra Samm-Sall
Legeplads nr. 96711-03 pris 129.500,00 kr. ekskl. Fragt og montering +
94055-00 Gyngestativ med fugleredegynge 94020-01 Gyngestativ med 2
alm. Gynger.
(Tilbud på et sæt med begge stativer nr. 5014 inkl. Lev. Ekskl. Montering
21.250,00 kr. inkl. Moms)
Tilbud rekvireres. Sanne skriver efter et tilbud på sættet.
Dorthe og Sanne kontakter Finn Hansen fra Højer om hjælp til at lave en
ansøgning om midler til legepladsen. Kontakt adresse hjælper Jesper med
at skaffe.
Referater skal være tilgængelige på hjemmesiden.
Snak med Rikke om at ”gl. nyheder” bliver slettet eller lagt om på ”plads”,
således at der kun står friske nyheder på forsiden.
Salen er bestilt, borgerforening sørger for at scenen bliver transporteret hen
til salen og at den bliver opmagasineret igen hos tidligere Abild El. Per
sørger for transporten. Per snakker med idrætsforeningen om de har styr på
resten. Find ud af om dilettant stykkets navn sættes i kirkebladet evt. i avisen og på hjemmesiden af enten borgerforeningen eller om det er idrætsforeningen.
Renovering af Abild skole ”43 bygning” påbegyndes i weekenden. Jesper
tager billeder og billederne ligges ind på hjemmesiden.
Der er ikke kommet så mange indbetalinger måske skyldes det at navn ikke
er sat på girokortene. Dorthe tjekker indbetalinger ved lejlighed.
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Ansvarlig(e)

Sanne

Dorthe/Sanne/Jesper

Sanne

Per

Jesper/Sanne
Dorthe
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Velkomst pakke til nye borgere. Jesper kontakter Lena Bysted formand for
vandværket om hun kan oplyser om nye borgere i Abild.
Juletræsbelysning. Enkelte pærer skal udskiftes, Frank Kran kontaktes og
Vejdirektoratet kontaktes. Per og Paw står for det hele.
Jesper prøver at finde ud af om vi kan få noget skilteværk sat op ved
Mad&Service.
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Jesper

Per/Paw
Jesper
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