Abild Borgerforening

Møde: Fællesspisning og infomøde
Dato/Sted: 24.04.2013 – kl. 18.00 på Abild Borgerhus
Deltagere: 127 borgere
Mødeleder/-indkalder: JSt
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Referent: Sanne

Referat dato: 24.04.2013

Emne

Fremlægger

Jesper byder velkommen og siger tak fordi så mange har bakket op om arrangementet.
Fællesspisning. Maden har elever fra EUC Syd lavet under kyndig vejledning af
Per Nielsen. Menuen blev præsenteret af en af eleverne og bestod af gl. dags oksesteg med sovs, kartofler, Waldorfsalat, hjemmelavet tyttebær og agurkesalat
Borgerforeningens aktiviteter og projekter blev præsenteret. Trafiksikkerhed gennem Abild, Abild Rekreativ Område (ny legeplads og krolfbane), ABC (Abilds
børn cykler), Ren dag, hjemmeside, madlavning for mænd, Skt. Hans & bankospil
til byfest
Rigtig fin videopræsentation fra Abild Kirke omkring de gudstjenester og andre arrangementer Kirken laver året igennem.
KFUM Spejder i Abild blev præsenteret, der er hold for Bævere (1.-2. klasse) Ulve (3.-4. klasse) - Spejdere (5.-7. klasse) + seniorspejder. Sund fritidsinteresse,
der gør brug af naturen. At være spejder er en livsstil.
Abild Ringridderforening blev præsenteret og fortalt om af Christian, de afholder 2
arrangementer i Abild hvert år. Ved arrangementet 2.pinsedag ville det være rigtig
fint hvis alle i Abild ville hejse flaget.
Abild Byfest blev præsenteret af Tina fra byfestudvalget. De forsøge at lave arrangementer for alle aldersgrupper. Programmet for året byfest er ved at blive trykt og
vil blive omdelt snarest muligt. Byfesten finder sted den 22-23-24-25 maj
Abild Gl. Skole forening blev præsenteret at Esben Lind. Foreningen står for det
nye borgerhus, som de har istandsat og nu er klar til brug. Foreningen bliver sammenlagt med Abild borgerforening og det nye navn bliver Abild borgerforening og
Borgerhus
Abild Idrætsforening blev præsenteret af Rikke. De tilbyder forskellige hold i fodbold. Nye aktiviteter Fodboldfitness og Gymnastik Camp. Den 7. september afholdes idrætsdag i Abild på sportspladsen og de står for dilletant den 1. lørdag i november, som i år er den 2. november. I år er et særligt år for idrætsforeningen, den
fylder nemlig 90 år, det markeres fredag kl. 17 i byfesten.
Man må ikke køre, cykle eller lufte hund på sportspladsen.
Det er svært at holde på medlemmer og foreningen mangler opbakning. Er der opbakning til at foreningen skal fortsætte?
Spørgeskemaet bedes udfyldt.
Nina har et forslag til løsning på pasningsproblemet under Lockouten. Vi kan bruge
medborgerhuset, men mangler frivillige der har lyst til at være sammen med børnene. De kan bage med dem i husets køkken, gå ture i soldaterskoven, lave lektier
eller andet sammen. Børn der er aktive i idrætsforeningen eller Spejder kan være
med gratis. Frivillige eller dem der har mulighed for at tage en enkelt dag og tilbringe sammen med ungerne bedes kontakte enten Nina eller Rikke.
Opfordring om at møde op kl. 16:30 i morgen inden kommunalbestyrelsesmødet
torsdag for at vise sin utilfredshed med Lockouten.
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