Bestyrelsesmøde i aktivitetsforeningen den 31/7 - 17
Tilstede: Niels Bjørn, Karsten, Lars, Claus, Mona og Gutten (Kl. 17.15 – 18.00 )
Fraværende:
Godkendelse af referat Referat fra 27/6 – 2017 godkendes.
Ombygning/renovering Knud og Bent har isoleret og hævet gulvet i selve klubhuset. Lofter i
af klubhus
omklædningsrum har Knud isoleret, så de er klar til loftbeklædning. (gips).
Plastikdøren mod petanquebanen er fjernet. Niels Bjørn vil tage billeder af
denne, hvorefter Karsten vil lave opslag på FB m.h.p. salg. Niels Bjørn
videregiver billeder fra ombygningen til Jens Erik sidst på måneden, så de
kan lægges på hjemmesiden.
Knud vil være primusmotor i arbejdet med slidlag i omklædningsrummet.
Henrik sørger for at hans stillads kommer om til klubhuset i morgen
eftermiddag, og resten af stilladsbehovet supplerer Jimmy med. Planen er at
der sættes stillads på en’ side af huset ad gangen d.v.s. 2 x 15 m. Karsten,
Henrik og Brian sætter stilladset op. Taget vil blive fjernet fra
omklædningsarealet af først. Lars vil opfordre jagtforeningen til at give en
hånd med i det praktiske arbejde i uge 32. Mona sørger for basisforplejning
til de frivillige og arbejdsomme, når hun får besked dagen forinden.
Sommerfest
Hele arrangementet aflyses. Der har ikke været opbakning hertil.
Bogudgivelse vedr.
Bliver afviklet i slutningen af august måned. Aktivitetsforeningen vil stå for
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arrangementet som sidste gang. Vi vil denne gang invitere til fællesspisning
med tilmelding, og for dem der vil komme senere vil der være kaffe og kage.
Lars er kontaktperson vedr. dette også i forhold til Jens Erik og Jørgen.
Mona vil være behjælpelig med at publicere information angående
indkaldelse til fællesspisning m.m. hvis dette bliver nødvendigt.
Sportspladsen
Den sidste ansøgning om fondsmidler til hundeskov er endnu ikke afgjort. Vi
afventer afgørelsen m.h.p. evt udlejning.
Evt.
Der er endnu ingen links til firmaer på www.bursogn.dk. Mona tager
kontakt til diverse for at høre hvem, der evt. kunne være interesseret.
Niels Bjørn kontakter Vestforsyningen for at høre hvordan
aktivitetsforeningen søger ”præmie” for omlægning af varmekilde, samt
bedre isolering af klubhuset.
Næste bestyrelsesmøde den 5/9 – 2017 kl. 16 i klubhuset. Karsten sørger
for kaffe
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