
Dagsorden til møde den. 15.01.18 kl. 18:30  

Hos Hans Jørgen – Tyttebærvej  
 

Side 1 af 2 sider 

 

Deltagere: 

Hans J. Jacobsen - HJJ  

Rune Degn Pedersen - RDP  

Thomas Fogtmann Sørensen - TFS  

Janni Krusborg - JK  

Bettina Qvistgaard Pedersen – BQP  

Michael Nielsen - MN 

Channe Nielsen - CH  

Allan Bundesen – AB 

Hans Jørgen Mortensen – HJM 

Afbud: 
 
Bettina  
 
 

Ingen afbud: 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

Referatet godkendt  

2. Julen 2017 / 2018 
- Forsættelse af arrangementet d. 24 dec.  
- Banko evaluering  
- Juletræstænding evaluering  
- Julebelysning (nyt) 
- Evt. 

- Arrangementet d. 24: Vi forsætter arrangementet i Dinnesens som det plejer, dog med 
lidt få ændringer. Der opsættes et skilt hvor der står at det er med gratis bespisning. Der 
arbejdes på flere forskellige muligheder ift. heste og lign.  
 

- Banko: Der skal være 100 % styr på arbejdsfordelingerne ift. banko spillet, således alle 
ved hvem der gør hvad, så der ikke opstår tvivl omkring det. Borgerforeningen sælger 
pladerne, brikker, uddeling af gaver, opstilling af borde/stole og oprydning efter arrange-
mentet. Kontantpræmierne – optælling af kasserne sker af 2 fra borgerforeningen, hvor 
den ene ikke er kassereren.  
 

- Juletræstænding: Evaluering af juletræsarrangementet d. 1 dec. – vi kigger rundt og ser 
på alternativer til placeringen grundet rigtig mange deltagere.  
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Side 2 af 2 sider 

- Julebelysning: Vi undersøger hvad det vil koste at få julebelysning op langs Forumvej og 
en del af Bredgade. Vi for tilsendt tilbud, og ansøger Varde Kommune og vækstpuljer om 
midler til julebelysning.  

3. Aftenskolens fremtid  - DOF medlemskab er sat på standby, vi forsætter endnu et år med nuværende set-up og 
vurdere om det administrativt kan svare sig.  

4. Status på indestående i bank/kontingent  
- Udsendelse af ekstra kontingent  

Opkrævning (rykker) 

- Beholdning ser ganske fin ud ift. indestående i banken – vi genudsender en rykker om-
kring kontingent betalingen og ser om det evt. kan give lidt ekstra.  

5. Formidling af indestående  - Hvordan skal indestående midler bruges, nye tiltag drøftes.  

6. Lys på cykelstien  - Vi afventer og ser ift. andre midler som der er søgt om.  

7. Borgerforeningens mål/planer for 2018  
- Byfest v Hans & Michael  

- Mål: Næste gang vender folk tilbage med et par ”ønsker” til en prioriteringsliste, således 
vi har noget at arbejde hen imod. 
Byfest:  Mere info følger  

8. Generalforsamling i februar (lokaler, avis, mad 
osv.) Hvem stiller op / genopstiller 

- Generalforsamling flyttes til d. 05.03 kl. 18:00 – der indrykkes annonce i avisen indenfor 
den kommende uge -  

9. Evt. – Bordet rundt  - Infostandere besluttes til næste møde.  Der bliver arbejdet på en bro over Varde Å, såle-
des at der vil være passage fra Alslev til Janderup, og der arbejdes ligeledes på at ind-
drage forskellige andre interessenter. Det er et større projekt som tager tid, der arbejde 
sammen med Pro Varde og Varde Kommune og andre der synes det ikke være interes-
sant med en sådan løsning.  
 

  

For referat:  


