
Bestyrelsesmøde d. 15. april 2019 i lokalerne bag hallen 
Deltagere: Jakob, Lars, Kim (afbud), Kirsten, Janne, Henrik (ref.).  

 

REFERAT 

1. Konstituering 

Formand: Jakob 

Kasserer: Kim 

Sekretær: Henrik 

 

2. Status på ansøgninger/aktiviteter (oversigt vedlagt) 

Kim opdaterer oversigten med seneste afregninger for afholdte arrangementer: 

• Kirsten Møller, Kend din blomsterhandler 

• Lokalrådet, Find vej i Bording 

• Væksthusets Venner, kameraovervågning 

 

3. Ansøgninger til behandling (ansøgninger vedlagt) 

Væksthusets venner - Stole til Væksthuset - GODKENDT 

Bording Triathlon - arrangement i bymidten – AFVIST 

Kirsten Møller / Væksthuset - kend din lokalpolitiker - GODKENDT  

Kirsten Møller / Væksthuset - kend din jagt- og hvidevarebutik - GODKENDT 

Mandagsgåerne – kagebord - GODKENDT 

Friluftsbadet og Cykelmotion – port – GODKENDT 

Grethe og Lisbeth - Kunst i de nye byrum – GODKENDT 

o Børn/stokke forventes fernisering fredag d. 14. juni 

o Gavlinstallation forventes installeret uge 39 

Svømmeklub og Cykelmotion – banetove – AFVIST 

 

Ved behandlingen af ansøgningerne havde vi en drøftelse af hvorledes vi vurderer at 

ansøgninger i fornødent omfang lever op til de overordnede kriterier om samskabelse, 

mangfoldighed og traditionspotentiale. Vi besluttede at tage dette op til drøftelse på 

efterfølgende bestyrelsesmøde med den hensigt at få beskrevet mere konkrete krav/kriterier 

til vurdering af ansøgninger i fremtiden. 

 

4. Opfølgning på projekter og indsatsgrupper 

Unge (Henrik) 

Spis og leg med dagplejebørn/børnehaven (musik, sang, teater, sanglege)  

o  Spørg ind ved Lene Chang (Janne) og Stig Skovbo (Henrik) 

 

Markedsføring/synliggørelse 

.. 



Mulige nye indsatsgrupper (fra sidste referat) 

Musik (flere forskellige kategorier…) .. John Laue (Henrik) Lisbeth Pedersen (Jakob) 

Biograf … emner til indsatsgruppe efterlyses 

E-Sport … Spørg ungdomsskolen (Henrik) 

Til overvejelse 

Skal vi gøre noget særligt i f.t. at tiltrække ansøgninger til eventuelle byfestaktiviteter og/eller 

kulturnataktiviteter? Henrik laver opslag på Vision Bording – Evt. i samarbejde med 

Birgit/Sven. 

5. Evaluering af generalforsamling 

Rigtig fint indhold … for få deltagere 

6. Punkter til kommende møder 

Ny samarbejdsform med RD/IBK og konsulenter 

Drøftelse af regler for evt. ophør/aftrapning af tilskud til gentagne arrangementer 

Drøftelse af kriterier for afslag/godkendelse på baggrund af erfaringer hidtil 

7. Godkendelse af mødedatoer det kommende år 

Se forslag fra Jakob nedenfor 

8. Eventuelt 

Henrik udarbejder liste over bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger 

Henrik informerede om muligheden for gadeteater i byfestugen 

Kommende møder 

Bestyrelsesmøder, forlag fra Jakob: 

Torsdag d. 2. maj … Udgår 

Mandag d. 5. august 

Onsdag d. 6. november 

Evaluering af år 2 med RD/IBK 

Slut november ’19. Afventer drøftelser med RD/IBK (Henrik) 

Generalforsamling 2020 

Sidst i marts måned 2020. Sættes på dagsorden til mødet d. 7. november ’19 

 

 

 

Henrik, 21. april 2019 

 


