
Bestyrelsesmøde d. 8. november kl. 19.30 i lokalerne bag hallen 
Deltagere: Allan (afbud), Jakob, Lars, Pia, Kim (afbud), Henrik (ref.) 
 

REFERAT 

1. Status på ansøgninger/aktiviteter (oversigt vedlagt) 
Henrik indsamler evaluering/regnskab fra Mandagsgåerne, Else Jacobsen og Væksthusets 
Venner. Jakob følger op på Kirsten Møller (kend din bager) 

2. Ansøgninger til behandling 
Kend din blomsterhandler, Kirsten Møller, vedlagt. Ansøgningen godkendt. 
Henrik laver oplæg til pressetekst på bagkant af evalueringen med IBK og RD 

3. Opfølgning på projekter og indsatsgrupper 
Kulturinteresserede (Jakob) 
Gavlprojekt undervejs (voksne) 
Murprojekt undervejs (unge/børn) 

Unge (Henrik) 
Afventer brain-storming med skolen 

Markedsdagen (er gennemført) 
Afventer evaluering og regnskab fra arrangørerne 

Markedsføring/synliggørelse (ikke opstartet) 
Hvad var det med cykel-drengene. Havde de en plan? 

Mulige nye indsatsgrupper 
Musik (flere forskellige kategorier …) .. John Laue (Henrik) Lisbeth Pedersen (Jakob) 
Teater … emner til indsatsgruppe efterlyses 
Biograf … emner til indsatsgruppe efterlyses 
E-Sport … Spørg ungdomsskolen (Henrik) 

Andre muligheder fra Facebook og Generalforsamling? (Henrik checker og sender navneliste) 

4. Forslag til ny ansøgningsblanket (Henrik) 
Udsat til næste møde 

5. Evalueringsmøde med IBK og RD d. 22. november kl. 19.00 i Væksthuset 
Afbud fra Lars 
Lokale/Forplejning: Pia  
Henrik afstemmer nedenstående dagsorden med IBK og HL 

Forslag til Dagsorden  
19.00, Vi mødes i Væksthuset (og går videre til Bording Hallen) 

1. Velkommen (v/formanden) 
2. Bestyrelsen orienterer om året der gik, 30 min. 

a. Aktiviteter i bestyrelsen 



b. Ansøgninger (Aktivitet, økonomi, evaluering) 
c. Udfordringer forude? 
d. Organisering af indsatsgrupper 
e. Tiltrække ansøgninger 
f. Markedsføring 
g. Behov for tilretning af forretningsgange? 

3. Hele Landet orienterer om deres arbejde foreløbigt, 30 min. 
4. Ordet frit, 30 min. 

a. Input eller inspiration fra den store verden? (Realdania) 
b. Tanker fra kommunen? 

5. Fremtidig evaluering og koordinering, 10 min. 
6. Tak for i aften 
 

6. Kalender 2019 
Generalforsamling, forslag fra Jakob: 
Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 i Bording Hallens lokaler 

Bestyrelsesmøder, forlag fra Jakob: 
Torsdag d. 7. februar 
Torsdag d. 2. maj 
Torsdag d. 8. august 
Torsdag d. 7. november 

Evaluering af år 2 med RD/IBK 
Slut november ’19. Afventer mødet d. 22. november 
 

7. Eventuelt 
Allan har meldt fra i forhold til at indtræde i bestyrelsen som suppleant 
Jakob taler med Evald om hans interesse i at bidrage den sidste tid frem til (og eventuelt efter) 
generalforsamlingen. 
 

 
 
 
 
Henrik Engedahl, 081118 


