Borgerforeningen for Verninge og Omegn

Referat fra bestyrelsesmøde d. 08.02-16 kl. 19-22.
Sted: Centralrummet på Verninge Skole
Tilstede: Merethe, Heidi, Thomas, Henrik, Henriette, Benjamin og Lisbeth

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Sidste referat
Borgermøde og Generalforsamling – Forslag -vedtægter – nye opgaver
Kort Nyt
evt. Henriette har meldt et emme til evt -referat af ambassadør ordning møde.

1. Sidste referat
Ændringer til referatet fra d 07.12-15.
Heidi deltog i mødet
Personen Søren fra landdistriktsrådet, hedder Steen Søgaard
Punkt 6 er rettelsen at der er blevet orientere omkring et projekt som bliver varetaget af gymnastik forening,
V.I.F og skolen. Ikke af borgerforening.
Referatet er godkendt med disse ændringer.
2. Borgermøde og Generalforsamling – Forslag -vedtægter – nye opgaver
Thomas og Henrik har sat programmet sammen for dette borgermøde d. 25. feb.
Åben borgermøde for alle fra 18.30 til 19.45
 Lokalråd.
 Byggegrunde, hvornår er de klar.
 Jobcenter i Verninge
 Fjernvarme
 Sommerfest
 Nye tiltag

Henrik gennemgik kort vilkår for at være lokalråd og hvilken udfordringer andre områder har i forhold til de
vilkår Assens kommune har sat op.
Alle var enig om, at vi ser muligheder i at være fungere lokalråd for Verninge og Omegn. Dette vil indebære
en anden form for bestyrelsesarbejde her mere klare opgaveoversigt. Dette vil Henrik komme med et forslag
til.
Henrik kontakter Assens Kommune med spørgsmål til vores vedtægter og ønsker, med henblik på at blive
lokalråd for Verninge og Omegn.

Thomas kontakter Tommerup Bageri, om de vil sponsorer til kage til hele aften.
Thomas køber sandwich til bestyrelsen
Thomas kontakter Martin på skolen omkring stole til aften.
Henrik laver et forslag til vedtægtsændringer som sendes ud på mail og skal godkendes af bestyrelsen.
Henrik købe drikkelse mv,

Borgerforeningen for Verninge og Omegn

3. Kortnyt.
Intet, på dette møde.

4. evt.
Henriette referere kort et møde ved ambassadøren ordningens netværk, arrangeret af Assens kommune. Se
referat fra mødet.
Henriette har tænkt på en håndværkerliste som skulle med i velkomstmappen. Der er taget kontakt til firmaer
og herunder en af de firmaer vi bruger som annoncør i Borgernyt. Dette er ikke hensigtsmæssigt i forhold til
de aftaler vi har med annoncering i Borgernyt og verninge.dk En håndværkerliste kan tages op på et andet
møde som et punkt og ikke under evt.
Henrik deltager i afskedsreceptionen for Søren Storm på Verninge Skole og medbringer en vingave.

