Abild Borgerforening

Møde: Formøde omkring kommende Borgermøde
Dato/Sted: 03.04.2013 – kl. 19.30 Abild BorDato/sted for næste møde:
gerhus – (tidl. 43’ bygn.).
Deltagere: Lea, Tina, Erling, Jette, René, Niels Ole, Nina, Rikke, Connie, Christian, Line, Søren, Esben, Jesper og Sanne
Kopi til: Abild By’s Hjemmeside
Mødeleder/-indkalder: JSt

Referent: Sanne

Referat dato: 03.04.2012

Emne: Referat

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

Emne
Hvorfor er vi samlet i aften.
Kort præsentation af de forskellige foreningers arbejde
Sportsforeningens situation
Borger-/Infomøde
Evt.

Ansvarlig/
fremlægger
Jesper
Alle
Rikke
Alle
Alle

Referat
Agenda
punkt
Ad. 1
Ad. 2

Emne / opgave / aftale

Ansvarlig(e)

På opfordring fra Idrætsforeningen har vi inviteret alle Abild’s foreninger til et
formøde for borgermødet.
Borgerforeningen bliver repræsenteret af Jesper, info omkring hjemmeside og
facebook gruppe. Vejarbejde i Abild, trafiksikkerhed gennem Vennemosevej.
Abild Rekreativ område projektet. Madlavning for mænd. Fælles aktiviteter, ren
dag, Sankt Hans, byfest, julebelysning, Cykel busordning (ABC). Landsbypedelordning. Velkomstfolder.
Spejderne bliver repræsenteret af Jette, Bæverne 1. & 2. klasse. Ulvene 3. & 4.
klasse. Spejderne 5., 6. & 7. klasse. Mødes en gang om ugen. Familie spejderne
hver anden lørdag var der ikke grundlag for. Senior spejderne (pt. 8. klasse) Rover spejderne. De mødes en gang hver 14. dag. KFUM spejder - kirkeligt arbejde
for børn og unge. Aktiviteter som høstgudstjeneste og andre gudstjeneste.
Abild Ringridder forening 2. pinsedag stort ringridning, inkl. cykelridning for
børn. Der kommer op til knap 100 rytter. God økonomi. 3. weekend i august (lørdag) ringridning for Abild gl. sogn med cykelringridning for voksne.
Forslag om at lave det lille ringridning sammen med byfest.
Februar/marts fest?
Abild Kirke Samling for byen. Gudstjenester, meditation, korarrangementer, fællesspisning, minikonfirmander, konfirmander, pilgrimsvandring, læsekreds, filmaften.
Abild byfest-udvalg dalende tilslutning. Antal deltagere til byfesten er afhængig
af vind og vejr. Forsøger at lave et alsidigt program til alle aldersgrupper. Har opAbild Borgerforening
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Ad. 3

delt arbejdsopgaverne. Landbo ungdom samarbejde, de hjælper os og vi hjælper
dem. Altid weekenden efter pinse.
Måske kunne byfesten flyttes mht. Sammenlægning af ringridning. Bilorienteringsløb mangler vi nogen til at stå for den. Annonce for byfesten i Digeposten
fokus omkring Abild. Stander op til byfesten så de ved hvordan de kan melde sig
til under byfesten.
Abild Gl. Skole Esben fortæller. Foreningen består af folkevalgte medlemmer og
heraf er der en fra borgerforening, spejder og idrætsforening. Samling Aftale i
stand mht. borgerhuset for en 4. årig periode. Stort arbejde med at renovere bygningen.
Opfordring til alle foreningen, brug bygningen så meget som muligt, book gennem Esben. Så vil vi altid kunne dokumentere hvor meget vi bruger det.
Sammenlægning af Abild Gl. Skole og Borgerforeningen. Ny bestyrelse vil skulle
bestå af folkevalgte, samt en repræsentant fra alle foreningerne. Driften af bygningerne og forskellige aktiviteter. Foreninger der betaler husleje er det gratis at
bruge huset. Andre koster det 400 kr. for en aften. Kan lejes til almennyttige formål. Vi må ikke bruge skolen til fest, undersøge muligheden for gymnastiksalen.
Brandsyn dørene skal skiftet i huset.
Idrætsforening Foreningen tilbyder badminton, tennis, fodbold, Zumba og gymnastikopvisning. God opbakning til opvisningen, men ingen opbakning til juletræsfest og fodbold.
Formålet med borgermødet er at hjælpe idrætsforeningen, men også at alle foreningerne kommer og fortælle hvad de laver.
Rikke fortæller at Idrætsforeningen er presset. De mister medlemmer og det kan
mærkes. De mangler støtte og opbakning eller også skal de ind og sadle om. Skal
vi måske satse mere på voksne. Er vi dygtige nok til at informere etc. Formål med
at indkalde til borgermøde, vi mangler opbakning og medlemmer. Fokusere på
noget andet? Skal vi fortsætte med idrætsforening. Afmægtig.
Hvilke hold har i, hvad tilbyder i? Forslag om at satse på aldersgruppe 0-8 år. Senior hold også en mulighed. Bedre formidling. Findes der en folder fra idrætsforeningen.
Var et spørgeskema en mulighed? Spejderne og Gl. Skoleforening har ikke god
erfaring med det. Håndbold var det en mulighed. Ungdomsskole er også en kæmpe succes.
Forslag om at bede om hjælp før træning/kamp, udpege forældre til at gøre noget
bestemt.

Ad. 4

Hvordan kan vi få flest mulige til at dukke op til borgermødet. Hvad skal overskriften være? Krise, info eller en gylden middelvej. Fællespisning som social
samling med mødet. Sanne spørger madlavningsholdet om de har lyst til at lave
maden. Let og børnevenligt – som f.eks. spagettigudstjenesten. Onsdag ulig uge.
Gerne 24. april. Deles ud hurtigst muligt. 30 kr. voksne og 20 kr. børn.

Ad. 5

Søndag, den 21. april 13-15 Ren dag.
Rikke efterlyser hjælp til Kvickly’s generalforsamling 17. april fra 17-22. De
mangler 5 mand.

Ad. 6
Ad. 7
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