Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 12/2 - 20
Tilstede: Niels Bjørn, Lars, Preben, Claus, Bente og Mona
Fraværende:
Godkendelse af
referat
Konstituering af
bestyrelsen

Hvem har hvilke
ansvarsområder?

Fastelavnsfest

Beplantning på
sportspladsen
Evt.

Ref. Mona

Referat fra bestyrelsesmøde den 22/1 – 2020 godkendes.
Referat fra generalforsamling den 29/1 – 2020 godkendes.
Formand: Niels Bjørn Maegaard.
Næstformand: Claus Poulsen.
Sekretær: Mona Godtkjær.
Menig medlem: Bente Bredal.
Menig medlem: Preben Morratz.
Kasserer: Lars Hvid (ekstern og ikke bestyrelsesmedlem).
Niels Bjørn og Claus: Flagalle.
Niels Bjørn: Ansvarlig for rengøring af klubhuset.
Niels Bjørn og Preben: Udlån af klubhuset.
Claus :Rettidig tilsendelse af skriftligt materiale til annoncering i ”Vemb,
hvad, hvor.
Bente: Byder nye tilflyttere, der køber bolig i Bur velkommen med en
blomsterhilsen og gratis medlemskort til Bur Aktivitetsforening til resten af
året. Herud over gives en gratis måltid mad for husstandens medlemmer til
fællesspisning.
Mona: Ansvarlig for diverse opslag ved forsamlingshuset.
Fungerer som udprinter til husstandsomdelte flyers.
Ansvarlig for hjemmesiden ”bursogn.dk”
Festen er planlagt og opgaverne fordelt. Festen afvikles 23/2 kl. 14 i
Krudttønden. Niels Bjørn, Bente og Claus deltager fra Aktivitetsforeningen,
og mødes i Krudttønden kl. 13.
Mona leverer boller inden kl. 14.
Claus agerer fotograf og videresender billeder til Mona.
Mona laver flyers om fastelavnsfest, foredrag med Hjernesagen 8/3 i Bur
forsamlingshus samt gøre opmærksom på at der sker noget i Bur 17/5.
Der skal laves en overordnet plan for beplantning på sportspladsen. Vi kan
hertil evt. gøre brug af kort lavet over plan for hundeskov.
Vi kan ikke have klubhuset på ”Skralddag”, ide det er udlånt. Foreløbige plan
er, at vi mødes på Niels Bjørns adresse på Skolevej, og går ud herfra.
Ide: Arrangere tur med toget til Thyborøn den 17/5.
Ide: Arrangere tur til VW retromuseet i Ulfborg (v. Karsten Andersen).
Næste bestyrelsesmøde er 11/3-2020 kl. 18 i klubhuset. Niels Bjørn sørger
for brød til kaffen.

