
 

Borgerforeningen for Verninge og Omegn 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 06.06-16 kl. 19.30 -22.00 

Sted: Sydmarksvej 36 
Tilstede: Henrik, Thomas, Benjamin, Merete, Henriette, Heidi  

 

Dagsorden:  
 

1. Referat fra sidste møde. Ja genskabelse af dette. Jeg har behov for en af jer tager en pc 

med og skrive dette samt skrive referat fra dette møde.  

2. Økonomi status. Hvor mange midler har vi og hvad kan vi afsætte til indkøb af div. 

Merethe og Henrik 

3. Behandling af ansøgning af midler fra elevrådet på Verninge skole til legeredskaber . se 

ansøgning som jeg har sendt til jer.   

4. Flagstænger og huller. Indkøb af trailer til en pris af ca 6000,- plus udgifter til syn. 

5. Nyt lagerrum. Hvem vil tager denne opgave med at finde dette.   

6. Salg af byggegrund på Hindsløkken. Jeg vil forslå at vi sætter den til salg på facebook 

og hjemmeside, samt kontakter mulige køber. Vi fastsætter en periode for bud og 

muligheden for at fravælge alle indkommen bud.  

7. Indkøb af tøj. Hvem vil overtage denne opgave ?? 

8. Udlejning af borde og telte. Fastansættelse af pris og vilkår.  

9. Lister med nye borgere. Hvem vil gerne ud og sige velkommen.  

10. Projekt og status 

11. Sensommer weekend. Status. Vores opgaver og hvor meget vil vi bruge på dette. Telt, 

musik mv.  

12. Info om indkommet indlæg til borgernyt og afstemning om vi skal bringe det. Henrik 

læser op på mødet.  

13. Forventningsafstemning og opgaver. . Hvad kan jeg som formand forvente af de andre i 

bestyrelsen i forhold til opgaver.  

14. Borgernyt status på blad, sider og reklamer.  

15. Kort nyt fra Formanden.  

16. Evt. og bordet rundt.  

 

 

 

1. Referat fra sidste møde.   

Punkt 1 - indkøb af tøj 

Vi har besluttet at bestyrelsen skal i klædes T-shirts og jakker med logoet verninge.dk. 

Punkt 2 – Flagalleen, Der er behov for nye huller. 

Den opsættes på : 

Dronningens fødselsdag 

Økodag 

Konfirmation i Verninge 

Grundlovsdag 
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Valdemarsdag 

 

Første skoledag 

 

Sensommer weekend 

 

Punkt 3 - Opgaver i 2016 og frem. Vi fik startet dialogen op og forsættes på næste møde. 

Der ønskes en mere stram styring af møderne fremad rettet. 

 

 

 

 

 

2. Økonomi status.  

 

Se bilag 1 

 

3. Behandling af ansøgning af midler fra elevrådet på Verninge skole til legeredskab 

 

Henrik tager kontakt til fællesbestyrelsen på skolen. Vi afviser ansøgningen på nuværende 

tidspunkt ud fra ansvars forholdet i landsbyparken. 

Vi ser positivt på ønsket om 2 nye gynger. 

 

Vi har sendt dette svar til fællesbestyrelsen 

Vi har på vores møde sidste mandag besluttet ikke at imødese jeres ansøgning om 

7000,- fra Verninge Kontoen.  

 

Det er Borgerforeningen der står som ejer af legeredskaberne i landsbyparken og derfor 

vil være i vores navn at et nyt legeredskab bliver købt og opført. Dette vil 

formelig betyde vi skal ansøge om en byggetilladelse til dette legeredskab.    

Der er en drift aftale som vi bliver nødt til at forholde os til som Borgerforeningen og 

skolen.   

 

Det er ikke af modvilje at vi sige nej. Vi lige siden parken blev skabt, haft et ønsket om 

at få noget andet op af står hvor rutsjebanen/legetårnet var.  Men vi har også mange 

andre ting vi støtter og det næste er Sensommerweekenden d. 2. og 3. september. Vi 

håber alle vores udgifter kommer ind igen, når mange af sognes borgere tilmelder sig.  
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Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at når vi kender økonomien 

for Sensommerweekenden, vil vi tage beslutningen for opførelsen af et gyngestativ, 

forudsat at de 7000,- fra friskoleindsamling bliver øremærket dette og overdrages til 

Borgerforeningen.  Vi kontakte savværket for træ og vores leverandør af udstyr til 

legeredskaber for en pris. Ligeledes skal området for faldunderlag udvides så det 

overholder gældende regler. Gyngestativet vil blive opført i samme højde som stativet 

for fuglereden.  

Vi forventer at vi kan samle frivillige hænder, så vi kan holde udgifter nede til 

anlægsarbejde og opførelse. Vi vil selvfølgelig orientere fællesbestyrelsen og skolen 

når vi kender en dato for opførelse af gyngestativet.  

Til oplysning, har der været ønske om en petanquebane og denne/disse kunne opføres i 

samme lejlighed.  

 

Så frem I ønsker at overdrage de ca. 7000,- kr. som bliver øremærket dette formål, høre 

vi det gerne.  

 

På vegne af Bestyrelsen 

 

4. Flagstænger og huller. Indkøb af trailer 

 

Der er købt rør til huller til flagstængerne. Thomas sørger for at rørene bliver gravet ned. 

Der bliver indkøbt en trailer til bl.a flag, borde m.v af Henrik 

 

5. Nyt lagerrum.  

 

Henriette spørger dem der bor på Hollændergården og de vil udleje et større lokale til 

Borgerforeningens ting. 

 

6. Salg af byggegrund på Hindsløkken.  

 

Henrik tager nyt billede af grunden og vi starter med at slå salget op på facebook den 1/8-16 

til 1/9-16 Grunden er på ca. 1000 m2 

 

 

7. Indkøb af tøj. 

 

Heidi og Merete står for indkøb af tøj. Vi kontakter Christina fra Gymnastik. 

 

8. Udlejning af borde og telte. Fastsættelse af pris og vilkår.  

 

Henriette står for udlån af telte, borde og stole.  

Sort telt   3 x 6 kr. 500,- i støtte bidrag 

Partytelt   7 x 14 kr. 1500,- i støtte bidrag 

Borde 80 x 180   kr. 30,- i støtte bidrag 
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9. Lister med nye borgere.  

 

Henrik sender en ny samlet liste ud med ny tilflytter. 

 

10. Projekt og status 

 

Intet til referat. 

 

 

11. Sensommer weekend. Status.  

 

Borgerforeningens står for musikken, Vi lægger 5000kr oven i. Thomas kontakter Søren 

Storm 

 

12. Info om indkommet indlæg til borgernyt  

 

Vi har modtaget indlæg fra en borger med hensyn til fjernvarme i Verninge, Vi ønsker ikke 

at bringe dette indlæg da BorgerNyt primært er et foreningens blad med oplysninger om 

aktiviteter for sognet. Debatindlæg kan sendes til de lokale aviser.  

 

13. Forventningsafstemning og opgaver.  

 

Heidi står fra for byportene.  

Thomas tager opgaven med flagalleen. 

På næste møde gennemgår vi vores arbejdsopgaver 

 

14. Borgernyt status på blad, sider og reklamer.  

 

Det kommer i trykken og bliver sendt ud inden sommerferien. 

 

15. Kort nyt fra Formanden.  

 

Kommune var glad for at byrådsmødet blev afholdt på Verninge skole. Det gik godt. 

  

 

16. Evt. og bordet rundt.  

 

Ingen beretninger. 
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