Dagsorden til møde den. 23-10-2017 kl 19
Hos Bettina, Plutovej 5.
Deltagere:
Hans J. Jacobsen - HJJ
Søren Madsen – SKM (Udtræder)
Rune Degn Pedersen - RDP
Thomas Fogtmann Sørensen - TFS
Janni Krusborg - JK
Bettina Qvistgaard Pedersen – BQP
Michael Nielsen - MN
Channe Nielsen - CH
Allan Bundesen – AB
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde.

Afbud:
Channe
Allan

2. Siden sidst (kort)

Søren trækker sig som formand fra Alslev Sogns’ borgerforening og i denne forbindelse vil Hans
Mortensen blive konstitueret formand og Channe vil overtage kasserer posten i borgerforeningen.

3.
4.
5.
6.
7.

Dato til generalforsamling (februar)
Status mobile pay
Møde med AAB (Boligforening)
Bank status /Kontooverblik
Valg af ny sekretær

Ingen afbud:

Godkendt

Det er godkendt af en enig bestyrelse af Søren trækker sig fra formandsposten med øjeblikkelig
virkning.
Der blev fastsat en dato til generalforsamling, det blev d. 26-02-17 kl- 18:00 i forsamlingshuset
Mobile Pay er godkendt og Borgerforeningen tager nu imod mobile pay.
5. Der er blevet afholdt en møde mellem borgerforeningen og AAB i Varde – Boligselskabet er
meget interesseret i at lave lejeboliger i de mindre oplands byer til Varde. Eneste udfordringer i
øjeblikket er at Varde Kommune ikke ønsker at gå udenfor bygrænsen når der skal lave lejeboliger. Her arbejde der stadig på sagen og vi vil forsøge at præge kommunen i samarbejde med
AAB. Der er i denne forbindelse lavet et læserbrev hvor vi vil forsøge at sætte mere fokus på vores udfordringer med lejeboliger i bl.a. Alslev
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6: Intet nyt! – Det blev besluttet at der inde de næste arrangementer løber af staben skal være
helt klarhed over det.

8. Valg møde d. 07-11

9. Julen i Alslev (Nov./dec.)

10. Næste møde
11. Eventuelt

7 . Sekretæren blev Michael som varetager denne post indtil næste generalforsamling hvor der
skal findes en ny.
Vi startede mødet med at have besøg af Torben Pallesen som skal være ordstyrere til det politisk
møde som vi har indkaldt til i forsamlingshuset d. 07.11.
Der blev vi enige om hvordan mødet skulle gribes an og der blev lagt en plan for tidsforbruget.
Vi fik de sidste ting på plads i forbindelse med de kommende juleaktiviteter – hvis det ender
med at være nødvendigt med et akut møde i denne forbindelse vil der blive kaldt ekstra ordinært ind til det, men umiddelbart bliver det ikke nødvendigt.
Næste møde bliver d. 15-01-18 på Tyttebærvej 3 hos Hans
Der blev drøft økonomi, indsigt i økonomien og den fremadrettede økonomi.
Vi skal have fat i Søren for at få adgangskoder til aftenskolens e-mail konto således Janni kan få
adgang hertil.
Der blev diskuteret byportaler – der arbejdes videre på tidligere planer
Der blev ligeledes åbnet op for om man skulle kigge nærmere på ”Running Dinner” arrangementer som er en succes i bl.a. Vorbasse.

En enig bestyrelse godkender at Søren Madsen trækker sig som formand for Alslev Sogns Borgerforeningen og godkender med underskrift denne ændring af bestyrelsen med virkning frem til næste generalforsamling.
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