Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23.11.16 kl. 19.00 – Birgittelyst Kro.
Mødeleder Henrik Møller.

Referent Hanne.

Afbud fra Kristian Johansen.

1.

Godkendelse af referat fra møde 10.08.2016
Godkendt uden kommentarer

2.

Meddelelser, herunder nye beboere
Nye beboere på Egestien 7 (Laurids), Skovstien 20, Rosenstien 9, Fyrrestien 12, Rønnestien? (Laurids), Gyvelstien 9 (Anders).
Rosenstien 17 – forestår en event med deltagelse af ca. 100 personer og har derfor spurgt om parkering i Oasen. Henrik
foreslog kontakt til BIG, da Oasen kan være for blød. BIG ligger gerne P-plads til.
Henrik orienterer om en skriftlig hilsen til værtsparret på Birgittelyst Kro i anledning af deres bryllup.
Der skal gøres noget ved en rod, som stikker op i cykelstien langs Tostrupvej – ved busskur. Laurids tager kontakt til Park & Vej.

3.

Foreningens økonomi ved kassereren
Anders gennemgår regnskab og budget. Fejning af vejene drøftes, men da vi endnu ikke ved hvordan vinteren bliver, udsættes
fejning til forår.
Regnskab ser fornuftigt ud.

4.

Medlemsoversigt – hvem mangler at betale – hvem vil ikke betale – hvem skal vi motivere medlemskab overfor?
Anders gennemgår liste, som næsten er en gentagelse fra tidligere.
Henrik og Anders besøger potentielle medlemmer.

5.

Busskurprojekt – briefing og status (Hans Keldgaard Byg kører ombygning)
Tilbud er fremsendt og opgaven forventes igangsat i uge 47 og forventes færdiggjort inden udgangen af 2016.

6.

Hjertestarter – henvendelse fra beboer
Bestyrelsen har haft dette punkt oppe tidligere i år. 01. marts 2017 er ansøgningsfrist til Trygfonden.
Bjarne sender ansøgning og når svar foreligger, tager vi stilling til opsætning, da der evt. skal tilsluttes strøm.

7.

Etablering af hundeindhegning – henvendelse fra beboer
Oasen skal være for alle. Man kunne informere om at der i tidsrummet kl. 17-18 er mulighed for at mødes med andre hundefolk.
Information herom sættes på hjemmesiden.
Gruppen som mødes i Oasen gøres opmærksom på information og henstilles til at tage hensyn til andre brugere.

8.

Boldbane – mundtligt forslag fra beboer
Beboer giver udtryk for, at banen bruges for lidt, da der ofte står vand og derfor kan græsset ikke gro. Forslag om, at bande
fjernes og banen grubbes. Uden bander kan der spilles flere forskellige boldspil.
Bestyrelsen vil tage kontakt til brugere af banen for at høre deres mening.

9.

Viborg Landsbysammenslutning – briefing om aktiviteter
Der arbejdes på at lave korte film fra de forskellige områder, som kan præsentere området. Henrik undersøger muligheden for
Birgittelyst og vi er positive overfor muligheden.

10. Landsbyposten – ros til Bjarne for nogle gode indlæg i Landsbyposten
Henrik roser Bjarne for de fine indlæg, som også er blevet bemærket af beboere.
Agnes Pugflod modtager ikke genvalg og opfordrer en anden til at tage over. Bjarne vil gerne løfte opgaven og undersøger
hvordan.
11. Facebook
Vi skal have en kommunikationsstrategi, som tydeliggør hvordan vi bruger de forskellige platforme: foreningens hjemmeside,
Landsbyposten, Facebook, mail og opslagstavle.
12. Eventuelt
Laurids spørger om serviceeftersyn af havetraktor – vinteropbevaring og serviceeftersyn bestilles.
Næste møde: 11. januar 2017 kl. 18:00
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