
Rørup Sogneforening: Referat af bestyrelsesmøde den 15/01 2019. 
Til stede:  Kirsten, Finn, Connie, Jens og Frode 
________________________________________________________________________________________ 
Referat fra sidste møde den 11/12 blev godkendt. 
 

1. Kommende arrangementer: 
-Nytårskur lørdag den 26.januar fra kl. 14-16. Tilmeldte 26 
Der serveres kransekage og champagne (cava), efterfulgt af kaffe med tilbehør. 
Finn byder velkommen og vil blandt andet orientere om, hvorfor foreningen ønsker at afholde nytårskur. 
Landsbypedellernes formand taler om indsats og resultater i 2018 og orienterer om planer i 2019.  
Bestyrelsen mødes kl. 13 til at forberede arrangementet 
  -Generalforsamling den 26.marts. 
Finn sørger for annoncering i Folkebladet samt koordinering med Støtteforeningen. 
På valg til bestyrelsen er Jens, Frode og Connie.  Alle modtager gerne valg.  
Revisor. På valg er Inger  Poulsen. 
Valg af revisorsuppleant.  
Finn sørger for at finde en ordstyrer. 
Forplejning: øl og vand 
 -Kulturelt arrangement, fredag den 5.april: 
Vi har valgt et arrangement med musisk underholdning af bandet ”En lille pose støj” (Kim Larsen kopiband), 
der besår af 5 medlemmer samt en lydmand. Billetpris besluttes på næste møde!  
Der skal laves en modulopbygget scene, som onsdagsholdet forhåbentlig vil stå for.  
 

2. Rekreativt områdes udnyttelse:   
 Der er indsendt ansøgning til Lokalsamfundspuljen om tilskud på i alt 42616 kr. ud af en samlet beregnet 
udgift på 62616 kr. til oprettelse af Multibane og Bålhytte. Egenbetaling er sat til 16000kr.  Værdi af egen 
frivillig arbejdskraft a`100 kr. er anslået til 26000 kr. altså 260 timer.   
Svar foreligger senest den 31. januar 2019.  
Der skal efterfølgende søges om byggetilladelser, hvis og såfremt vi får bevilget de ønskede fondsmidler. 
 

3. Regnskab: Status pr.  31/12-2018: 
Saldoen er på – 16.179,38kr. Likvid beholdning er på 281777,69 kr. Huset udviser et overskud på -14346,96kr. 
Regnskabet blev godkendt! Regningen på 1500 kr. fra Let Købmand vedr. ambassadørarbejdet var en fejl, fordi 
der ikke var fratrukket eget gavetilskud på 750 kr. Udlignes ved næste gavebevisudstedelse! 
 
4. Affaldsindsamling den søndag 31. marts:  
Arrangør er Dansk Naturfredningsforening. 
Vi slutter op om den årlige indsamling. Finn undersøger mulighed for oplysende materialer mv. 
Der laves en folder til omdeling, som omtaler affaldsindsamling og kulturelt arrangement samt tilmeldinger 
til de respektive arrangementer.  
 

5. Eventuelt: 
Vi drøftede en bedre afvikling af møde datoer/tidspunkter imellem Sogneforeningen og RØST. Finn tager 
kontakt til lokalrådet. 
 

Næste møde: tirsdag den 12.februar kl. 14.00- 16.00. 
 

Referent: Jens Bartholin. 


