Referat af bestyrelsesmøde
Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening
den 12. januar 2016
Deltagere: Jørn, Marlene, Henrik, Svend, Heidi, Anders Rask (for at fortælle om aktivitetshuset)
Fraværende: Gudrun, Maja
Ordstyrer: Marlene
Referent: Heidi
1. Kommentarer til referat fra sidst
Referatet godkendt uden kommentarer.
2. Fællesspisning januar
Fællesspisning er den 27. januar, men der mangler arrangører – efterlyses via facebook.
3. Fastelavn
Fastelavnsfest den 7. februar kl. 14, Maiken og Maria arrangerer.
4. Generalforsamling
Generalforsamling den 20. marts kl. 10.00. Maja har lavet annonce klar, Marlene sørger for at den kommer i Spøttrup
ugeavis og Salling Avis.
Svend sørger for morgenbrød og tilbehør.
Marlene laver beretning over året, der er gået – Henrik fremlægger, da Marlene er på skiferie.
Marlene og Heidi er de eneste, som fortsætter. Maja vil gerne fortsætte med kassererjobbet og hjemmesiden, men
deltager ikke i møderne. På valg er både Gudrun, Henrik og Svend, som ikke ønsker at genopstille. Jørn, Anders og
Henrik vil forsøge at prikke til eventuelle nye medlemmer.
5. Regnskab for 2015
Godkendt.
6. Camp Hvidbjerg
Slås sammen med byfest i weekenden 18.-19. juni – arrangører efterlyses.
7. Byfest
Slås sammen med Camp Hvidbjerg i weekenden 18.-19. juni – arrangører efterlyses.
8. Tilflyttere
Der er kommet lejere på Rettrup Kærvej 11 og pr. 1. februar kommer der nye lejere på Holstebrovej 444.
Holstebrovej 417 er (måske) solgt pr. 1. marts. Karin Stampe sørger sædvanen tro for buket til tilflytterne.
9. Eventuelt
Cykelsti Hvidbjerg-Skive bliver etableret i 2017.
Stafet for Livet i weekenden 28.-29. maj.

Borgerforeningen bevilger 1000 kr. til etablering af hjemmeside vedr. aktivitetshus.
Mht. aktivitetshuset fortæller Anders Rask, at der lokalt er samlet godt 800.000 kr. ind, så nu er det tid til fundraising på
baggrund af mere detaljeret projektbeskrivelse, som er ved at blive udarbejdet.
1. februar har aktivitetshus-udvalget møde med børnehaven ang. placering af aktivitetshuset og børnehavens brug heraf.
Senere er der møde med Per Nors og Peter Svendsen med henblik på at få aktivitetshuset med i Kommunens budget
2017.
Det blev drøftet, hvordan aktivitetshuset skal driftes - som frivillig forening eller selvejende institution?
Kommuneplan er i høring, de har medtaget input fra Borgerforeningen.
Der bliver afholdt ekstraordinær generalforsamling i Idrætsforeningen 22. februar kl. 19.30 mhp. fusionering med
Borgerforeningen for at strømline foreningslivet i området.
10. Næste mødedato
Aftales på generalforsamlingen 20. marts.

