
Rørup Sogneforening 
  

Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2019. 
 

       Til stede:  Alle 

     Dagsorden  
 

1.Referat fra møde den 12.feb. blev godkendt. 
 

2.Afholdte arrangementer.  
Generalforsamlingen: 
Bestyrelsen har konstitueret sig således:  
Formand: Finn, Næstformand: Frode, Kasserer : Connie, Sekretær Jens. Forefaldende arbejder Kirsten. 
Vi konstaterer, at det som hidtil stort set er den samme personkreds, der møder op og at dette forhold 
kendes stort set i alle foreninger. Angående det rejste spørgsmål om forsikringsudgifternes opdeling  
vedtog bestyrelsen efter en nærmere gennemgang heraf at kassereren ikke skal bruge unødig tid på 
specificering af dette. Det endelige resultat ændres der jo ikke på!  
 

3. Kommende arrangementer: 
 

-Fællesspisning den 29. marts.  
Der er stor tilslutning med 65 tilmeldte, 5 mere end normalt. Finn taler med madholdet herom. 
 Kirsten køber servietter, blomster og fyrfadslys.   
Alle deltager med bordækning og møder kl. 10.00 den 29.marts. Dugene: grå og blå.  
Finn står for indkøb af drikkevarer og kaffe. 
 

-Affaldsindsamling søndag den 31.marts.  
Der er 16 tilmeldte. Jens laver en inddeling i ruter. Ivan har meldt sig til at køre rundt og samle i trailer 
og Lykke har ønsket at stå for pølser og brød.  
Der startes med kaffe og rundstykker. Finn står for indkøb. 
 

 -Kulturelt arrangement fredag den 5.april.  
Der er max tilmelding med 71 personer. 
Finn giver Connie en liste over tilmeldte personer så Connie har styr på medlemskabet og betaling. 
Sceneopstilling m.v. om torsdage 4.april kl. 10.00.  
Alle bestyr. medlemmer deltager!  Drikkevarer indkøbes i forbindelse hermed 
 

-Førstehjælp-/ Hjertestarter kursus:   
Vi har fået tilbudt og accepteret et ”hjerte-lunge-redning med hjertestarter” kursus.  
Varighed 4 timer med afholdelse en aften fra 18-22 i uge 18 eller 19. Vi sørger for annonce i Rørup Nyt.  
 

-Skt. Hans Fest med bål på sportspladsen og grill den 23. juni: annoncering i Rørup Nyt, april. 
Connie undersøger om det er mulighed for leje af telt hos Martin Nør!  
Finn taler med skolens pedel, Erik,  om brug af sportspladsen 
 

-Bygning af Multibane og Bålhytte: 
Jens skriver indlæg til Rørup Nyt med opfordring til at melde sig som frivillig medarbejder. 
 

4. Regnskab: Status pr.  28.02-2019: 
Driftssaldoen er på  + 33.011,70 kr.  
Likvid beholdning er på 314.788,60 kr.           Huset viser et overskud på 12.768,06,75 kr. 
 

5.Eventuelt:   
Finn har fået svar fra kommunen om vores indlæg om Visionsplan 2030. 
 

Næste møde: den 9. april kl. 14.00 
 
Referent:   Jens Bartholin. 


