Bestyrelsesmøde d. 19. maj 2021 kl. 19.00 i Bording Hallen
Deltagere: Jakob, Lars, Kim, Kirsten, Janne, Henrik (ref.)

DAGSORDEN
1. Nye ansøgninger til behandling
•
•

Multistilauget – Aktivitetskoncept (ansøgning vedlagt)
Afklaring efterspørges hos ansøger forud for behandling:
o Forpligtende samarbejde på tværs?
o Konkretisering af budgettet
o Hvordan inddrager projektet de byfornyede områder

2. Status på hidtidige ansøgninger
Status på projekter, hvor gennemførelsen afventer eller er uafklaret:
• Erhvervsforeningen, overdækning. Afventer fortsat.

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt og underskrevet

4. Generalforsamling
Afholdes d. 30. juni kl. 19.00 i Café Tæt På
Praktiske ting
• Lokaler: Café tæt på
• Forplejning: Caféen
• Stemmesedler:
• Projektor/lærred/lyd/PC: Caféen
Andet:
• ”Hyldest” til arrangører fra 2020. Jakob
• Dagsorden til projektor. Henrik
• Indslag.
o Livet som minkavler efter 4. november 2020, Anita (Jakob)
o Det frivillige arbejde på Kærshovedgård, Kristina (Henrik)
o Kulturen i Ikast-Brande på bagkant af Corona, Carsten Jensen (Henrik)
• Offentliggørelse af generalforsamlingen. (Henrik)
• Indkaldelse 21 dg. før ved annonce i Ikast Avis
• Foromtale i avisen
• Personlig invitation til visionsgruppe-medlemmer og mail-liste-navne
• Opslag på Facebook
• Opslag i 7441.nu

•

HUSK til offentliggørelsen:
o Tilmelding
o Forslag til behandling indsendes til formanden senest 8 dage før gen. fors.

Dagsorden
• Valg af dirigent, Sven (Jakob)
• Valg af stemmetællere (vælges på aftenen)
• Bestyrelsens beretning, herunder bevilgede tilskud (Jakob)
• Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab (Kim)
• Aktuelle emner til debat
• Forslag til afstemning
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o Janne, Henrik og Kirsten er på valg (alle modtager genvalg)
o Suppleanter (findes evt. på aftenen)
• Valg af revisor, Lisbeth Søgård (Kim) og revisorsuppleanter
• Eventuelt

5. Årligt evalueringsmøde med kommunen og Realdania
Henrik booker tid med Realdania og Kommunen til uge 47
OBS: Husk at drøfte forlængelse af løbetiden med Realdania …

6. Eventuelt
Mulige ansøgninger på vej?
Kan vi opfordre/tilskynde?
•

Der signaleres udadtil at foreningen er interesseret i at understøtte. Og særligt her på
bagkant af coronatiden. Henrik

•

Byfest-lignende ting eller enkeltstående aktiviteter. Henrik sonderer

•

Muligheder fra Kirsten Møller:
o Bjarne Mølsted, Den lokale madkunstner
o Lene Chang, Brugskunst og ..
o Knud Munk Nielsen, Fhv. amtsborgmester
o Lars Lausten, XL Byg
o Stig Skovbo, Børding Børnehus
o Pia Weile, Bording Skole
o Joakim Glerup, Ejendomshandel

Henrik, d. 19. maj 2021

Mødekalender 2021
Bestyrelsesmøder kl. 19.00:
Torsdag d. 6. februar (AFLYST)
Onsdag d. 19. maj
Torsdag d. 12. august
Torsdag d. 4. november
Generalforsamling ….
30. juni i Café Tæt På
Evaluering af år 3 med RD/IBK
Slut november ’21 (uge 47). Fastlægges ved bestyrelsesmødet i august ’21.
Henrik kontakter Realdania for reservation af dag i uge 47:
• Mandag
• Onsdag
• Torsdag

