
Nørholm Borgerforening 

Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018 

 

____________________________________________________________ 

 

Dagsorden: 

 

1. Konstituering 

 

2. Kommunikation 

- Bestyrelsen indbyrdes 

- Bestyrelsen til medlemmerne og omvendt 

- Hjemmeside 

 

3. Kontingent 2018 

- Hvordan formidles medlemskabet og betalingsformen 

 

4. Igangværende projekter 

 

5. Næste møde 

 

 

Ad 1) Konstituering 

 Bestyrelsen konstituere sig således: 

 Formand  Brian Dybsø (BD) 

 Næstformand  Jan Sort (JS) 

 Kasserer  Morten Cramer (MC) 

 Medlem / pedel Janne Severinsen (JS) 

 Sekretær  Flemming Midtgaard (FM) 

 Suppleant  Birgit ????? (B?) 

 

Ad 2) Kommunikation 

Bestyrelse kommunikerer fremover indbyrdes via mail. Husk at sende til hele gruppen hvis 

indholdet har almen interesse for hele bestyrelsen. 

Kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne foregår via foreningens mailadresse 

noerholmborgerforening@gmail.com 

Henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen skal ligeledes sendes til foreningens 

mailadresse. 

Sekretæren håndtere indkommende mails og sørger for videreekspedition til de relevante 

med henblik på besvarelse og stillingtagen. 

 

Til erstatning for det skrevne og omdelte ”Borgernyt” forsøges etableret en hjemmeside, der 

på en inspirerende og nærværende måde, kan bruges som formidlingsside. 

Tanken er at man kan tilmelde sig nyhedsbrev og opslag, således at man som medlem får 

direkte besked, når der er nyt på siden. 

Det tager dog tid at få etableret en ny hjemmeside på domænet Borgernyt.dk. 

Derfor vil bestyrelsen i løbet af maj måned omdele endnu et ”Borgernyt” i papirform. Heri vil 

der også komme information om kontingentbetaling og medlemskab af foreningen. 

 

 



Ad 3) Igangværende og kommende opgaver 

- Borgernyt i papirform med små indslag om aktuelle emner 

FM er tovholder 

 

- Ny hjemmeside 

FM er tovholder 

 

- Legepladsen ved kirken 

Der er indgået en serviceaftale for de næste 5 år om service og vedligehold. 

MC er tovholder 

 

- Informationstavle ved Fattighuset 

Skilteholder er indkøbt, men der mangler at blive skrevet tekst og lavet opsætning på 

informationstavlen. 

BD tovholder 

 

- Etablering af bålhytte på Baunshøj 

JS er tovholder 

 

- Vedligeholdelse af sti fra skolen og ned til fjorden i skolens sommerferie. 

Der er indkøbt en traktor og en buskrydder til formålet. Desværre blev traktoren stjålet 

fra skolens område inden den overhovedet blev taget i brug. Der versere en 

forsikringssag herom. 

JS er tovholder på opgaven med stien. 

 

- Sct. Hans aften 

Borgerforeningen arrangerer Sct. Hans aften med bål mv. ved fattighuset. 

Vi skal finde en båltaler og lave aftale om rydning af pladsen og samlet sammen til bålet. 

BD er tovholder 

 

Ad 5) Næste møde d. 17 maj kl. 19.30 hos FM 

 

 

 

Referent  

Flemming 

 

 

   

 

 


