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Bestyrelsesmøde fredag 9. november 2018 

 

Referat 
 

 

Erik Burmølle havde stillet et dejligt morgenbord an.  

 

Borgerforeningens MobilePay er nu kommet helt på plads. Nummeret til indbetaling 

er: 82188. MobilePay kan fremover benyttes i alle sammenhænge.  

 

På opfordring fra en lille gruppe interesserede har borgerforeningen arbejdet med at 

udbrede kendskabet til muligheden for at deltage i en kulturudflugt til Aarhus til marts 

2019. Turen gennemføres med en større eller mindre flok, og tilmeldingsfristen er 

forlænget til 1. februar. Tovholdere er Bendt Jensen, Mølletoften, og formanden, som 

kontinuerligt vil informere de tilmeldte.  

 

Bestyrelsen ønsker at gøre en indsats for at pynte byerne/området op til jul i form af 

udsmykning i lygtepæle. Holger Quist står i spidsen for projektet. I samråd med 

Stationen sørges for juletræ i Uglev (Sigrid Tarp arbejder videre med dette). Desuden 

hænges en lyskegle op i borgerforeningens flagstang ved det tidl. plejehjem.  

 

Vi sælger lodsedler fra Lions Club, hvilket giver foreningen en fortjeneste på 5 kr. pr. 

solgt lodseddel. Lodsedlerne sælges for 20 kr., og det er vigtigt at gemme snipperne 

fra vinderlodderne som dokumentation i f. m. senere afregning.  

 

Det blev besluttet, at borgerforeningen melder sig ind i støttekredsen for 

Handbjerghus Efterskole. Borgerforeningen nyder i forvejen godt af at have et rum til 

rådighed på efterskolen, hvori der bl. a. forefindes tres udmærkede klapstole.  

 

Et politisk udspil er tilsendt bestyrelsen: ”Nærheden tilbage” – et udspil til stærke 

lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne. Udspillet benyttes som inspiration. 

 

8. februar 2019 holdes der et eksklusivt arrangement forbeholdt foreningens 

medlemmer. Arrangementet er en markering af Søndersognenes Borgerforenings 1 

års fødselsdag. Planlægning og fordeling af praktiske opgaver finder sted efter nytår,  

hvor osse indbydelser udarbejdes og formidles. 

 

Forfatter Jeanette Gadegaard har tilbudt sig som foredragsholder. Vi foreslår datoen 

21. februar 2019. Entré kr. 25,-. 
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Betaling for vedligeholdelse af aktivitetspladsen i Uglev berammet.  

 

Et vigtigt led i borgerforeningens årshjul er sankthansaften. Holger Quist sørger for at 

kontakte en båltaler i god til.  

 

Bestyrelsen ønsker at flytte torvedagen tilbage til udgangspunktet: Den sidste lørdag i 

juni. Stationen kontaktes desangående, idet torvedag arrangeres i samarbejde mellem 

foreningerne. Formanden kontakter Stationens bestyrelse.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag 7. december – igen hos Erik Burmølle.  

 

 

 

9. nov. 2018, ref.: Chr. Birkebæk. 


