
Referat af bestyrelsesmøde den 8. maj  2018 

Til stede: alle. 

Der blev indledningsvis budt velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Kirsten Dam Nissen. 
 

Valg af ny næstformand, Frode Bentsen. 
 

Referat fra mødet den 10.april blev godkendt. 
 

Opfølgning på afholdte arrangementer: 
 

-Fællesspisningen den 13.april forløb tilfredsstillende og med 32 betalende deltagere.   
Der arbejdes med at arrangere ny spisning. Foreløbig dato: 26.oktober. 
 

-Mødet vedr. det rekreative område den 17.april:  8 fremmødte til orientering og drøftelse af mu-
ligheder.  Martin Nør fremlagde nogle forslag. Det blev besluttet, at Martin fremlægger sit udspil/ 
forslag til anvendelse af en del af området i løbet af 2-3 måneder. 
 

Affaldsindsamlingen, planlagt gennemført den 22.april blev aflyst grundet manglende tilmelding. 
Vi vil prøve igen næste forår, men ikke på en søndag! 
 

Kommende arrangementer: 
 

- Rørup Sogns Borgerforening har 50 års Jubilæum den 19.juni 2018. Denne begivenhed ønsker vi 
at fejre. Finn har fundet 58 nulevende medlemmer af tidligere bestyrelser, som bliver inviteret.  
Vi ønsker også at invitere alle nuværende medlemmer af sogneforeningen!  
Finn udsender indbydelser. Tilmelding senest lørdag den 9. juni.   
Afholdes som stående buffet med 2-3 stk. smørrebrød.  
Finn undersøger priser og forestår information om jubilæet i Folkebladet, facebook osv. 
 

- ØLSMAGNING i Borgerhuset i oktober. Enten den 5. eller 12. oktober.  
Husk: Indlæg til Rørup Nyt, juli!! 
 

-Skt.Hans aften: Da Borgerhuset desværre er blevet udlejet denne dag flyttes arrangementet til 
det rekreative område ved mosen (med de ulemper der er forbundet herved).  
Udgift til toilet skur hos GSV er 1000,00 kr. Hertil kommer en endnu ikke kendt lejeafgift på telt. 
Formanden vil orientere Ivan om, at udlejning af huset denne aften fremover ikke finder sted 
uden bestyrelsens accept. 
 

Regnskab.  
 

Status den 4/5 2018. Underskud: -5863,76 kr. Likviditet: 292,092 kr. Huset: overskud 5,760,20 kr.  
 

Hjertestarter:  
 

Er som tidligere besluttet flyttet om på gavlen hos købmanden. 
 

Landsbypedeller:  
 

Der købes en havetraktor(bioklipper), som placeres i materielskuret ved legepladsen. 
 

BRO:   
 

Broen ved søen er nu lavet med ihærdig indsats af nogle landsbypedeller.  
Der er fremsat forslag om officiel indvielse i forbindelse med Skt. Hans aften.  
Finn opsætter information herom ved Købmanden. 
 

Næste møde den 12. juni kl. 15.00 


