
 

Referat fra mødet 15.3.2018 
 

Velkommen i "ny" bestyrelse. 

  
Aftaler for møder - afbud m.m. Datoer for 2018/19: 
19.4. Bestyrelsesmøde kl. 19.30 
26.5 – 2.6 Kontingentindsamling 
2.6 Arbejdsdag – lørdag 
17.6. 2018 bestyrelsesmøde – HELDAGS 9-16 – evt. med spisning sammen 
23.8 Bestyrelsesmøde 
25.10. Bestyrelsesmøde       
8.11 Bestyrelsesmøde – klargøring julehygge 
17.1.2019 Bestyrelsesmøde 
23.2. 2019 Fastelavnsfest? 
21.2.2019 Generalforsamling 
  
Ved afmelding gerne afmelding nogle dage før – god tid – vi er en gruppe og vil gerne se hinanden og løfte i 
flok. Husk afmelding. 
Jan sætter datoer ind i fælles kalender 
  

Bestyrelsen konstitueret marts 2018: 

Formand Jan Rosenbjerg 
Albertsen 

Jættevej 62 41417161 Janrosenbjerg@mail.com 

Næstformand Esther Ravn Gefionsvej 3 41427880 Estherravn@hotmail.com 

Kasser Susanne Larsen Odinsvej 39 21401117 susanne-engholm@hotmail.com 

Menigt medlem Per Salhøj Bang Midgaardsvej 25 61338356 Persbang@gmail.com 

Menigt medlem Frederik Bruun Gefionsvej 44 20818631 Frederikbruun@hotmail.com 

Menigt medlem Keld Christensen Odinsvej 39 40941798 Keld77@live.dk 

Suppleant Tommy Nikolajsen Odindsvej 9 42737280 tommynikolajsen@sol.dk 

Suppleant Christofffer 
Frederiksen 

Gefionsvej 39 20743333 dresty@msn.com 

Revisor Jørgen Hansen Baldersvej 9A 22678316 joergen.hansen@fibermail.dk 

Revisor Johannes Videbæk Østerhovedvej 6 20749088 videbaek@tdcadsl.dk 

Udvalg som borgerforeningen er deltagende i: 

Bankoklubbens repræsentant Per Bank, Jan Rosenbjerg Albertsen 

Ældrearrangementer Suanne Larsen 

Forsamlingshuset Jette Nowack 

Pressemeddelelser Jan Rosenbjerg Albertsen 

Landsbykontaktudvalget Tommy Nikolajsen, Keld Christensen 

Flagansvarlig Morten Lund Overgaard 

 
Opfølgning på møde med kommunen om kælkebakke m.m 
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Et positivt møde hvor vi fik placeret kælkebakken og fik lavet aftale om materiale der skal laves mere konkret 
omkring spiluniverset. Vi laver en detaljeret plan inden sommer som sendes til kommunen. Referat fra mødet 
sendes når dette kommer. Vi søger midler ved kontaktudvalget.  
 
Høringsvar og ansøgninger mm 
Jan laver høringsvar til oplæg ved Midt trafik 
Esther laver oplæg – sender til Jan, der sender herefter. 
Jan laver oplæg til årets landsby 
Esther laver måske indstillingen til frivillighedsprisen  
 
Arbejdsdag - dato og emner? Arrangement aften 
Se datoer ovenstående – hvor også der er indsat kontingent, som Susanne har skrevet om   
 
Bankostatus 
Det er lykkedes at få fyldt ud, så der nu kun mangler juli mdr. Er der nogle der kender nogle der kan tage en 
enkelt mandag – sig til.  
 
Konkret planlægning samfundstjeneste - Kenneth deltager 
Vi opstarter liste med opgaver. (se denne) Vi mangler kun tilbagemelding nu fra kirken. Jan tager kontakt til 
kriminalforsorgen og oplyser om, at vi kan opstarte pr.1.5. Kenneth Brændgaard vil gerne sammen emd 
andre stå som kontaktpersoner  
 
Orientering til hinanden 
Bannere  - Tommy forhører sig til priser – og bestiller seks stk. Billedet ligger på Facebook 
Hjemmesiden smides online 20.3 - Link til hjemmeside: http://skibbild-noevling.dk.dedi899.your-server.de/ 
  
Evt. Intet 
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