
Referat af Bestyrelsesmøde d. 2/10 2017 
 

TIl stede: alle 
 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 

Foredrag:                                    Planlagte foredrag d. 5/10 har vi måttet aflyse pga. for få tilmeldte ( 2) 
 

Affaldscontainer:                      Det blev besluttet at få container i mellem størrelse ( 600 ltr. ) fra Assens  
                                                      Forsyning,  som vil tømt sammen med den ordinære tømningsfrekvens. 
                                                      Container skal kunne aflåses og bruges af Husets lejere.  
 

Projektor:                                   Ingen køb af fly projektor, da den er væsentlig dyrere, end først antaget. 
  

Landdistriks møde d. 4/10:    Opstilling af borde m.m. foretages onsdag formiddag.  
 

Skiltning v. Borgerhuset:        anbringes ved indkørsel fra Gelstedvej  - afventer svar fra Lærkeskolen. 
                                                    Jens taler med Ivan om skiltet,  Assens Kommune vil bekoste  
                                                    monteringsgalje, som evt.kan placeres på modsatte side af Lærkeskolens  
                                                    skilt. 
 

Kåring Årets Landsby:            tilfredshed med arrangementet hos alle 
                                                    Problem med med adgang til el - dette vil forsøges løst  til næste gang ved 
                                                    aftale med Let-Køb. 
 

Udgifter til arrangementet:  Telt kr. 1000,- Pølsevogn kr. 3250, plus pølser, Musik kr. 2000,-  
                                                    øl /vand kr. 350,- 
 

Budget/Assens Kommune 2018-2021: Sogneforeningen har indsendt høringssvar 
                                                               - se vedlagt 
 

Vælgermøde 10/10:              Jens sørger for indkøb af øl / vand 
                                                   Niels, Frode, Jens og Finn møder kl. 17.30 for opstilling af borde m.m.  
 

Mulige arrangementer i foråret 2018: Foredrag - evt, med Nis Boesdal - Finn arbejder videre. 
 

Asfaltering af vejen v. Borgerhuset: Lærkeskolen undersøger asfalteringen af indkørslen fra Gelstedvej,  
                                                  og i forbindelse med dette at dele omkostninger med Assens Forsyning  
                                                  (indkørsel til rensninganlæget) og Sogneforeningen.  
                                                  Lærkeskolen indhenter tilbud på arbejdet. 
 

Regnskab:                          Overskud kr. 82.567,94 - likvid beholdning kr. 302.796,05  
                                                 Husets overskud kr.: 25.228,65 
 

Etablering af Sø :                  Hørings svar periode slutter d. 4/10 
 

Frivillig Fredag:                     Gode ting blev lavet i ugens løb - ved næste Frivillig  Fredag kan Lørdagen 
                                                 måske  inddrages, således at flere har mulighed for at deltage.  
 

Udskiftning af fortovs fliser: Dette bliver ikke foretaget i 2017 - det blev besluttet at 'indkøbte" 
                                                 gamle fliser skal  bortskaffes med vognmanden. 
 
 

Eventuelt:                          Afholdes af Hjertestarter kursus? 
 
Næste møde:                          onsdag d. 8 november kl 15.00 - 17.00 


