Bestyrelsesmøde i foreningen Liv i Bordings nye byrum
D. 20. februar 2018 kl. 19.30 i lokalerne bag Bording Hallen
Deltagere: Kim, Lars, Maibritt, Pia, Henrik (ref.). Afbud fra Jakob

1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således:
•
•
•
•
•

Formand: Jakob
Kasserer: Kim
Sekretær: Henrik
Suppleanter: Allan Holden, Evald Asp
Revisor: Lisbeth Søgaard, Lene Thun (supp.)

2. Procedure for ansøgninger/ansøgere
Hvordan
•

På de udarbejdede formularer

Hvornår
•

Senest to uger før planlagte bestyrelsesmøder

Til hvem
•
•

Til den officielle mailadresse tilknyttet den nye hjemmeside
Eventuelt behov for supplerende oplysninger fra ansøger forud for bestyrelsens
behandling fremskaffes af sekretær/formand således at fyldestgørende
dagsorden/ansøgninger kan udsendes til bestyrelsen senest 1 uge før mødet.

3. Markedsføring af muligheden for at søge tilskud m.m.
Hjemmeside
•
•

Kim etablerer ny side, livibording.dk
Indtil siden er i drift kan vi om nødvendigt bruge bordinglokalraad.dk som hidtil

Facebook
•

Forslag: Vi tilretter Vision Bording, så LIV bliver en del af formålet med gruppen og vi
lægger løbende links ud på gruppen, så man kan finde frem til ansøgningsskemaerne,
referater m.v.

Andet, til senere overvejelse
•
•

Opslag/folder: Smørhullet, Væksthuset, Hallen, Skolen …
Velkomstpose?

4. Procedure for bestyrelsens behandling af ansøgere
Information om de ansøgninger der kommer ind
•

Dagsorden lægges på hjemmesiden og der lægges link på FB

Behandlingen
•

På bestyrelsesmøderne

Information om godkendelse/afslag
•
•
•

Beslutningsreferat lægges på hjemmesiden og der lægges info med link på FB
Der sendes info med godkendelse/afslag direkte til ansøgerne. Eventuelle afslag
begrundes.
Godkendte ansøgninger markedsføres mere bredt efter aftale med ansøger

5. Mødekalender 2018
•
•
•
•

2. maj i Væksthuset, ansøgningsfrist d. 18. april
13. august i Væksthuset, ansøgningsfrist d. 30. juli
8. november i … , ansøgningsfrist d. 25. oktober
?? februar i …

6. Hvor stor en del af ansøgningerne skal offentliggøres?
•
•
•

Selve ansøgningen offentliggøres ikke
Ansøgers navn og projektnavnet offentliggøres i dagsorden og referat
Referatet indeholder alene information om godkendelse eller afslag med kortfattet
begrundelse

7. Eventuelt

