Liv i Bordings nye byrum
Referat af bestyrelsesmøde d. 2. maj kl. 19.30 i lokalerne bag hallen
Deltagere: Lars, Jakob, Kim, Pia, Maibritt, Henrik (ref.)
1. Behandling af ansøgninger (dokumenter vedlagt)
 Springvand på Mødestedet. Afslag begrundet i at det alene er anlæg/udstyr, der søges til.
Lars kontaktperson.
 Midtjysk kaffebord (er forhåndsgodkendt p.gr.a. tidspresset). Godkendt. Jakob tager
kontakt med Annie for at afklare økonomien i budgettet. (efter ref.: Budgette for
arrangementet sættes til 4.000,- med tilskud på 70% = 2.800,-. Evt. overskud anvendes til
næste kagebord)
 Loft i væksthuset. Godkendt. Vi opfordrer til et indvielsesarrangement. Henrik
kontaktperson. (Efter ref.: Væksthuset sørger for at det nye loft ”indvies” i forbindelse med
en aktivitet i huset. Hvis de når det bliver det til middagen d. 8. juni)
 ”Mød din bager”. Godkendt. Jakob kontaktperson.
2. Godkendelse af standard afslag/tilsagn
 Forslagene blev godkendt med tilretninger. Endelige versioner vedlagt til orientering.
3. Markedsføring af godkendte tilskud/aktiviteter
 Vi udpeger kontaktperson til godkendte ansøgere
 Kontaktpersonerne tager dialogen med ansøger, særligt for at aftale hvordan tilskuddet og
aktiviteten markedsføres i medier m.v.
4. Problematik omkring afgift/moms
 Det samlede bidrag fra Realdania reduceres med ca. 105.000 som et resultat af at der skal
afregnes moms af Realdanias bidrag.
 Resultatet af dette bliver at foreningen har et mindre beløb til den løbende udlodning.
5. Aftaler om budget/omkostninger til foreningens drift
 Samlet budget til foreningens drift er godkendt til 42.000,- fordelt over hele perioden.
(Efter ref.: Efter mødet er beløbet for det første år samt beløbet til de første godkendte
ansøgninger overført til foreningens konto)
6. Opfølgning på mødet med HELE LANDET d. 24. april
 Drøftelse af de sidste spørgsmål fra HL. Vore bemærkninger sendes til HL. Henrik.
 Mulige mødetider slut maj eller start juni: 30.-31. maj foreslås til HL. Henrik.
7. Arrangementet for vinderne fra den stiftende generalforsamling
 Det kører deruda’ ….. Mexico og store overskæg 😊 …. 18-19 deltagere
8. Muligheder for at tiltrække yderligere ansøgninger
 Flyers/kort til uddeling ved aktiviteter
 Synliggørelse og omtale af allerede tildelte tilskud/aktiviteter
 Husk fotos ved alle lejligheder
9. Eventuelt
 Til evaluering skal bestyrelsen drøfte hvordan vi forholder os til eventuelle overskud på
aktiviteter og om tilskud i den forbindelse bevilges på baggrund af budget eller endeligt
regnskab. Alle.
 Arbejdspapirerne med input fra den stiftende generalforsamling samles op. Maibritt.
 Opfordring til ekstra aktivitet i forbindelse med byfesten. Henrik.

