Referat Bestyrelsesmøde d. 14. august kl 19.00 – 21.30 på skolen
Åbent for alle.
Tilstede fra bestyrelsen: Kent Jensen, Henrik Jørgensen, Thomas Olesen, Tine Voight, Aase
Tækker Jensen.
Afbud: Merethe Jensen, Rasmus Jensen
Ordstyrer: Henrik
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – dagsorden blev godkendt
2. Nyt fra Formanden og opfølgning på arbejdsopgaver
-

Venter på dato fra Steen Søgaard med hensyn til dialogmøde

-

Temalørdag den 17/11, denne dag kan anbefales, det var en god dag sidste år.
Bestyrelsen opfordres til at sætte kryds i kalenderen.

-

Offentlig invitation modtaget fra Assens Byråd vedrørende budget – Rasmus lægger det
op på Facebook/Verninge.dk

-

Trafiksikkerhed – Der er sket flere ulykker i krydset ved kroen + der kører rigtig mange
lastbiler på Sydmarksvej. – Henrik laver bekymringsbrev til Assens kommune om de to
lokationer.

-

Borgernyt – det blev på 24 sider, Der var mange, der afleverede bladet meget sent.

-

Vedrørende opfølgning af arbejdsopgaver: Henrik har gennemgået de aftalte
arbejdsopgaver fra seneste bestyrelsesmøde, og ufærdige opgaver, er videreført under
de næste punkter.

3. Nyt fra Webmaster – intet nyt
4. Referater fra udvalg
•

Udvalg 1 – Intet at berette

•

Udvalg 2 – arbejdsmøde, hvor det blev besluttet at reparere gyngen i Landsbyparken.

•

Udvalg 3 – stiudvalget har lavet kort over gåture i Verninge, blev præsenteret i
Borgernyt. Der påtænkes at lave en pjece (Tine vil gerne være behjælpelig, denne kan
eventuelt trykkes på Trykkeri i Knarreborg)

5. Økonomi og indkøb
•

1. Status på indkøb. Udgift til reparation af gynge + indkøb af 100 stole + 7 borde –
dette vil være en fordel for udlejning af teltet, idet det kan lejes med stole og borde.
Forslag leje af telt 1500,-, pr bord 25,- og pr stol 5,-? eller borde/ stole + 500,-

•

2. Status støtte bidrag – intet nyt

•

3. Status sponsorer - vi har mistet en annoncør, men til gengæld fået en ny + vi får vi en
ny til næste udgivelse

•
6.

4. Status på økonomi i udvalg 1, 2 og 3 – intet nyt

Udviklingsplaner og projekter udvalget.
-

1. Status på byggegrund – vi er fortsat i kontakt med eventuel køber af byggegrund

-

2. Status flag gruppe – gruppen fungerer godt og der er kommet nye til. Henrik
undersøger konkrete priser på nye flagstænger af henholdsvis træ og glasfiber.

-

3. Lagerlokale – vi skal kunne være i lagerlokalet på skolen. Kent finder dato til
oprydning af lokale og melder ud til resten af bestyrelsen.

-

4. Evt. og nye ideer. – Tine og Henrik laver et skriv til forskellige mulige butikskæder for
at give dem ideen til at bygge i Verninge.

7. Børn og unge udvalget
-

1. Nye aktiviteter i forbindelse med sommerfest - Børnedyreskue og guldgraver

-

2. Status Landsbyparken – der kommer gynge op igen – Henrik skal i dialog med
formanden for den nye skolebestyrelse vedr. arbejdsdag i landsbyparken med
deltagelse af SFO/skole

-

3. Status på medlemmer i udvalget – ingen ændringer

-

4. Evt. og nye ideer – Intet at berette

8. Fællesskab og aktiviteter
-

1. Status Ambassadør ordningen og tilflytter – der er i alt tilflyttet 19 personer indtil nu i
2018. Aase spørger Steen Søgaard, om vi får alle navne tilsendt, da tal på samme
tidspunkt sidste år, var væsentligt højere. Henrik sender kontaktoplysninger vedrørende
hjælpere til Aase. Aase spørger hjælperne, om de stadig vil deltage i
ambassadørordningen.

-

2. Status på medlemmer i udvalget – ingen ændringer

-

3. Evt. og nye ideer – Juletræstænding den 1/12, alle i bestyrelsen hjælper til ved dette
arrangement. Planlægning af arrangement sættes på som punkt ved bestyrelsesmødet
i oktober – Pernille vil gerne deltage i planlægning og afvikling, men kan ikke deltage på
næste åbne bestyrelsesmøde, hvor de umiddelbare planer lægges – idé at Bente
forsamlingshus laver æbleskiver og gløgg?

9. Status Sensommerweekenden
-

status er 74 tilmeldte, der er styr på maden og Henrik har overordnet styr på
planlægningen og koordinering af hjælpere.

10. Bestyrelse og arbejdsopgaver status og opgaver til næste møde

-

Henrik - lave bekymringsbrev til Assens kommune vedrørende trafiksikkerheden, +
undersøge konkrete priser på flagstænger af henholdsvis træ og glasfiber + lave et
skriv til forskellige mulige butikskæder for at give dem idéen til at bygge i Verninge +
sende kontaktoplysninger vedrørende hjælpere til Aase + tale med formanden for den
nye skolebestyrelse vedrørende arbejdsdag i landsbyparken med deltagelse af
sfo/skole

-

Kent - finder dato til oprydning af lagerlokale og melder ud til resten af bestyrelsen.

-

Tine - lave et skriv til forskellige mulige butikskæder for at give dem idéen til at bygge i
Verninge

-

Rasmus - %

-

Thomas -%

-

Aase - skrive referat + ambassadørbesøg + spørge Steen Søgaard, om vi får alle
navne tilsendt + spørge hjælperne, om de stadig vil deltage i ambassadørordningen

-

Merethe - %

11. eventuelt – Næstformanden har ønsket at trappe ned i sine time i Borgerforeningen,
hvorfor der snarest muligt skal afholdes ekstraordinært møde for bestyrelsens medlemmer,
samt suppleant, for at sammensætte en mulig løsning herpå.

Referent Aase Tækker Jensen

