Abild Borgerforening

Møde: Generalforsamling i Abild Borgerforening
Dato/Sted: 21.02.2013 – kl. 19.30 Abild BorDato/sted for næste møde:
gerhus – (tidl. 43’ bygn.).
Deltagere: Jesper Steenholdt, Per Rubæk, Paw Pedersen, Sanne Klinge Rasmussen, Mette Schlüter,
Dorthe Jacobsen, Bo Hesselberg, Helle Lorentzen, Hanne Steenholdt, Peter Lind, Esben Lind, Rene
Fraværende fra Borgerforeningen : Lena Petersen, Thomas Poder
Kopi til: Hjemmesiden
Mødeleder/-indkalder: JSt

Referent: Mette

Referat dato: 21.02.2013

Emne: Bestyrelsesmøde – Referat
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Emne / opgave / aftale

Ansvarlig(e)

Esben Lind blev valgt som dirigent. Indkaldelse er lovlig indvarslet i Kirkebladet i
november måned
Det har været et travlt år, da der har været en del møder som kommunen har indkaldt til. Der har været et borgermøde i Skærbæk
-Tønder Kommune inviterede på en bustur for alle repræsentanter for en borgerforening i Tønder Kommune. Formålet med denne tur, var at se de andre landsbyer. Her blev der også diskuteret hvad der er blevet gjort og hvad man har gjort for
at ”holde liv i landsbyerne”
-Landsbypedelordningen deltog Nina Lorenzen i. Tønder Kommune vil stå som
arbejdsgiver for en pedel i de små landsbyer. Abild har sendt 9 forslag ind til Tønder Kommune om hvad vi gerne vil bruge en landsbypedel til.
-Der har været miniseminar hvor Sanne har deltaget, Miniseminarierne har handlet
om hjemmeside opbygning.
-Der har været skt. Hans fest. Der blev givet et stort tak til Arne Møller, da han
lagde grund til denne aften.
-Der blev arrangeret banko i byfesten
Der blev arrangeret dilletant
-Juletræsbelysning. Der blev givet et stort tak til teamet samt Franks Kraner
-En af de store opgaver har været at implementere en hjemmeside for Abild By.
Sanne har lavet et kanon flot stykke arbejde for at få denne hjemmeside implementeret.
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- PÅ nuværende tidspunkt er de i fuld sving med at lave nyt asfalt på Vennemosevej. Tønder Kommune har meget foks på trafiksikkerhed.
-Borgerforeningen er i gang med, at lave en ny legeplads. Borgerforeningen er i
fuld sving med, at søge i fonder og ansøge om dette ved Tønder Kommune. Der
søges også om tilladelse til en krolfbane. Derfor får legepladsen navnet ”Abilds
kreative område”.
- Der er blevet etableret en madlavningsaften for mænd. Dette er en stor succes.
-Cykelbusordning. Tønder Kommune vil gerne have etableret en cykelbusordning.
Indtil videre vil de lave et pilotprojekt, og det har borgerforeningen i Abild sagt ja
til. Cykelbussens formål er, at de store elever skal cykle sammen med de mindste
ind til skolen i Tønder.
Ad. 3
Ad. 4
Ad. 5

Ad. 6

Dorthe beretter at der er et overskud på 17.420 kr. i 2012. Jesper havde en bemærkning til medlemskontingent Der har ikke været så mange der har valgt at være medlem i år som de andre år. Regnskab 2012 blev godkendt.
Der er fire på valg: til bestyrelsen :
Thomas Poder stiller ikke op til genvalg. Peter Lind stiller op. Og blev valgt
Valg til revisor : Karl Chr. Nielsen blev genvalgt
Det er ikke meningen at nedlægge borgerforeningen for altid. Ideen er at ligge foreningen for den gamle skole samt Abild borgerforening sammen.
Den gamle skoles forening og borgerforeningen har hver især haft tre repræsentanter der har snakket om dette.
Der var ikke nogen der var imod at disse to foreninger bliver lagt sammen.
Nabohjælp – Hvad kan vi gøre i fællesskab for at sikre hinanden. Meningen er at
der skal etableres et møde der kan afholdes i medborgerhuset.

Ad. 7
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