
Rørup Sogneforening: Referat af bestyrelsesmøde den 6/11 2018. 
 

Til stede:  Kirsten, Finn, Connie, Jens. Fraværende (grundet ny ferietur): Frode 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Referat fra sidste møde den 9/10 blev godkendt. 
 

1.    Afholdte arrangementer: 
  

-Ølsmagning den 12.oktober: godt arrangement.  
Gav et lille underskud grundet i, at der ikke var indregnet  udgifter til afholdelse.  
 

-Fællesspisning den 26. oktober: tilmeldt 54. På alle parametre: meget tilfredsstillende arrangement. 
  Økonomi: Indgået 7311,00 kr. Udgående: 4935,25 kr. Overskud: 2375,75 kr. 
 

-Kulturelt arrangement:  der blev udvalgt 4 emner, som Finn undersøger til behandling på næste møde.  
 

2.    Rekreativt områdes udnyttelse:   
Der udarbejdes detaljeret plan for det rekreative områdes anvendelse efter nytår og inden maj. 
 

-Multibane: Martin har undersøgt materialebehov og prisoverslag. Det er på 22.626 kr. – uden kunststofunderlag 
 

-Bålhytte: Martin har skønnet, at en bålhytte vil beløbe sig til ca.25.000 kr. i materialeudgifter. 
Jens udfærdiger ansøgning til Lokalsamfundspuljen. Ansøgningsfrist: 31.dec. 2018.  
Der kan også søges om midler hertil hos Realdania (ansøgningsfrist 13.dec) og hos Nordea Fonden.  
 

-Picnick plads: Der blev ikke drøftet oprettelse af en picnic-plads med bænke og stole på mødet. 
 

-Frugtlund: Finn har undersøgt muligheder for indkøb af et antal træer hos Magtenbølle Planteskole for max. 3.000- kr.  Vi 
køber i alt 20 træer, omfattende 10 forskellige æbletræssorter, 4 forskellige pæresorter samt 4 blommesorter.  
Træerne plantes i skønsom blanding tirsdag den 13.nov. kl.09.00 i et tidligere udpeget område af frivillige samt bestyrel-
sesmedlemmer.   

3. Regnskab:  Status pr.  31/10-2018: 
  

Saldoen er på – 16.422,91 kr. Likvid beholdning er: 283.533,37kr.  
Huset udviser et overskud på -20.445,16 kr., grundet i betaling af forsikring!   Regnskabet blev godkendt! 
 

4.Kommende Arrangementer - frem til sommer:  
 

-A: Opsætning af juletræ ved Tunnelplænen drøftet og vedtaget.  
Traditionen søges holdet i hævd, da det er opfattelsen, at arrangement og belysningen har betydning for fællesskabet. 
Træet indkøbes og søges opsat med lyskæder i samarbejde med Onsdagsholdet.  
Finn kontakter Erik Hansen for et samarbejde om arrangementets konkrete indhold- samt til Ivan. 
Tænding af træet. Søndag den 25. november kl. 15. 
 
-B :Nytårskur for frivillige:  
Bestyrelsen har besluttet at fremhæve alle frivillige, som på en eller anden måde har ydet en indsats i Sogneforeningens 
regi.  
Arrangementet er planlagt til afholdelse lørdag den 26. januar om eftermiddagen i et omfang på 2 timer.  
Under kuren bydes på boblevin(Cava), kaffe og kransekage.  
En skønsom opgørelse har vist, at der kan komme op til 50- 60 frivillige. 
 

- C: Fællesspisning: afholdes den 29. marts. Huset er ledigt, men skal reserveres af Finn !! 
 

- D: Foredrag: formentlig endelig beslutning om valg af foredragsholder på kommende møde i december. 
 

I øvrigt: 
 Lokalrådet, RØST:  har droppet køb af infoskabe på grund af omkostningers omfang 
 
Næste møde: tirsdag den 11.december, kl. 14.00- 16.00.      
 
                                                                                                                       Ref.:     Jens B. 


