
Bestyrelsesmøde d. 6. februar kl. 19.30 i Bording Hallen 
Deltagere: Jakob, Lars, Kim, Kirsten, Janne, Henrik (ref.).  

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af regnskab for 2019 
Regnskabet blev gennemgået, godkendt og underskrevet 

 

2. Nye ansøgninger til behandling 
Væksthusets Venner, Trafikal opfriskning (Vedlagt) 

 Arrangementer uden for byfornyelsesområdet (her Forsamlingshuset) godkendes ikke. Et 

tilsvarende arrangement i Væksthuset vil kunne opnå tilskud. Ansøger opfordres til at søge 

om dette med et opdateret budget. 

Lokalrådet, Foredrag og bespisning i tilknytning til Årsforsamling (Vedlagt)  

 Godkendt via mail 

 

3. Status på hidtidige ansøgninger 
Samlet oversigt vedlagt til orientering. Vedlagte gennemgås som udgangspunkt ikke på mødet, 

men eventuelle spørgsmål/bemærkninger/opdateringer kan tages op. 

Status på projekter, hvor gennemførelsen afventer eller er uafklaret: 

 Lokalrådet, find vej i Bording. Arrangementet er aflyst 

 Væksthuset, kameraovervågning. Er gennemført uden bidrag fra foreningen 

 Erhvervsforeningen, overdækning. Afventer fortsat.  

 Lokalrådet, tunnelkunst. Afventer fortsat. 

 Kunstprojekt i bymidten. Evaluering vedlagt. Mindre overskridelse. Godkendt. 

 

4. Generalforsamling 
Plan og aftaler i forbindelse med generalforsamlingen mandag d. 23. marts kl. 19.00 

 

Praktiske ting 

Lokaler: Café Tæt på   

Forplejning: Kaffe, te, kage, småkager  

Stemmesedler: Findes om nødvendigt på stedet  

Projektor/lærred/lyd: Hallen    

 

Andet: 

 ”Hyldest” til arrangører fra 2019 (Jakob inviterer og sørger for det praktiske) 

 Dagsorden til projektor (Henrik sender til Kim) 

 Indslag efter kaffen. Kl. 20.00 

o Carsten Kissmeyer, fra borgmester til regionsråd og folketing (Henrik) 

 Offentliggørelse af generalforsamlingen (Henrik): 

 Indkaldelse 21 dg. før ved opslag og annoncering. Ikast Avis d. 26.2. 

 Foromtale i avisen 



 Personlig invitation til visionsgruppe-medlemmer og mail-liste-navne 

 Opslag på Facebook 

 Opslag i 7441.nu 

 OBS til offentliggørelsen: 

 Tilmelding til Henrik af hensyn til køkkenet 

 Forslag til behandling indsendes til formanden senest 8 dage før gen.fors. 

Dagsorden 

 Valg af dirigent (Sven Odgaard?) … Jakob spørger 

 Valg af stemmetællere … findes på stedet 

 Bestyrelsens beretning, herunder bevilgede tilskud  … Jakob 

 Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab … Kim fremlægger på tavlen 

 Aktuelle emner til debat … tages under kaffen … Jacob planlægger 

o Fremlæggelse af bestyrelsens reviderede forretningsgange (Jakob) 

 Forslag til afstemning … Dirigenten 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
o Jakob, Lars og Kim er på valg til bestyrelsen 

o Alle modtager genvalg 

o Suppleanter: Evald og ?  …  findes evt. på stedet 

 Valg af revisor og revisorsuppleanter 

o Lisbeth Søgård (rev.) og ?? (suppleant) … findes evt. på stedet 

 Eventuelt 

 

5. Evalueringsforløb med Hele Landet 
Henrik orienterede 

 

6. Eventuelt 
 

 

 

Henrik, d. 10. februar 2020 

 

 

 

Mødekalender 2020 

Bestyrelsesmøder kl. 19.00: 

Torsdag d. 6. februar 

Onsdag d. 13. maj 

Onsdag d. 5. august 

Torsdag d. 5. november 

Evaluering af år 3 med RD/IBK 

Slut november ’20 (uge 47). Fastlægges til bestyrelsesmødet d. 5. august ’20 


