Abild Borgerforening

Møde: Bestyrelsesmøde
Dato/Sted: 03.10.2012 – kl. 19.00

Dato/sted for næste møde: 14.11.2012 – 19.00 (Dorthe)

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

Referent: Mette

Referat dato: 3. oktober.2012

Emne: Mødereferat

Agenda
Punkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emne
Status på Legeplads tilbud modtaget
Søgning af fondsmidler - status
Velkomst pakke/hilsen til nye tilflyttere i Abild
Tilbud på juletræs belysning
Abild Skole ”43 bygn.”
Hjemmesiden/Nyhedsmail
Evt.
Næste møde

Ansvarlig/
fremlægger
Jesper
Sanne
Jesper
Per
Jesper
Sanne

Referat
Agenda
punkt
Ad. 1
Ad.2

Ad. 3
Ad. 4

Ad. 5
Ad. 6
Ad. 7

Emne / opgave / aftale

Ansvarlig(e)

Der skal søges fonds-midler. Der kan søges ved LAG, Tønder kommune, Sydslesvigs kvindeforening, Old Fellow Fonden, Lions, Tuborg Fonden, A.P. Møller
Fonden.
Uge 41 er der møde angående hvordan man søger hos LAG.
Jesper kontakter Kjellkvist vedr. faldsand.
Lena Bossen vil kontakte Jesper hver gang der er tilflyttere til Abild.
Jesper laver et udkast til hvordan denne velkomstpakke kan se ud.
Der bliver bestilt diodepærer. Hvis diodepærerne springer lige så hurtigt som de
andre, kan det overvejes om man skal anvende de andre pærer næste år.
Per bestiller 250 stk. diodepærer.
Per er tovholder for, at kæderne bliver sat op.
De er næsten færdige med at male. Der mangler stadig en del småting. Hvis man
ønsker at hjælpe skal man kontakte Carsten Lunding.
Der er oprettet en funktion så alle kan tilføje deres mailadresse, og dermed modtage nyhedsmails / opdateringer. Men vi kan endnu ikke udsende nyhedsmail ud.
Sanne har kontaktet Thomas for at få rettighederne.
Info-tavler: Jesper har kontaktet Dorde fra Mad og Service om vi må opsætte en
infotavle hos hende. Dorde melder tilbage om dette er ok.
Girokort: Sidste år var der 84 betalinger i år er der 62 betalinger. Årsagen til dette
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er ukendt. Men sagen vil blive undersøgt nærmere.
Der skal navn på girokortene.
Tilskud til kirkeblad: Igen i år giver vi et tilskud på 400 kr. til kirkebladet.
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