
Borgerforeningsmøde d.29.10.18 
Deltagere: Hans J. Jacobsen, Rune Degn-Pedersen, Thomas Fogtmann 

Sørensen, Janni Krusborg, Channe Nielsen, Hans Jørgen Mortensen, 

Charlotte Ibsgaard.  
Afbud: Bettina Qvistgaard Pedersen, Michael Nielsen, Allan Bundesen 

 
Kontingent 
Forbliver det samme i 2019 - 150 kr pr husstand og 75 kr for pensionister.  

 
Julebrochure 

Der skal ændres datoer og den skal sendes ud. Noteres i brochuren – TAK for støtten til byfesten 
til borgere og sponsorer. Husk ændring i forhold til Juletræ (Æbleskiver) 

Det skal udpensles i brochuren at Borgerforeningen sponserer æbleskiver, gløgg og saftevand til 
Juleaften.  

 
Juletræ 

Hans Danielsen kommer med juletræ, og bliver monteret weekenden 24-25.november. Rune 
styrer dette.  

Tændingen af juletræ bliver fredag d.30.november Kl.16. (Samme tidspunkt som sidste år) 
Hans Jacobsen sørger for Kakao. Allan, Bettina, Hans J. Mortensen og Rune (Channe og Janni). 
Slikposer skal bestilles ved Kurt, beløbet på slikposen sættes 5 kr ned.  
Der serveres æbleskiver med marmelade og flormelis. 
Julemanden Hans Gundesen, Hans J. Mortensen sørger for dette.  
Bordene sættes op torsdag d.29.11.  
 

Julebanko 
Christina Brix og Hans J. Mortensen tager til møde omkring Julebanko.  
3 gange skal vi stille med 2 personer til julebanko, hhv. 2.12., 9.12 og 16.12.  
Efter mødet aftaler vi hvem der tager de forskellige datoer.  
Vi beder Jytte overtage indkaldelsen til Julebanko.  
 
Juleaften 
Julemanden og ”rensdyrene”, Hans J. Mortensen snakker med Pernille om det. Rune og HJ snakker 
om det, når der er afklaring om det.  

Rune sørger for der bliver lavet skilte, hvor der står ”Juleaften” er sponseret af Borgerforeningen.  
 

Aftenskole 
Der er stillet krav om at alle bestyrelsesmedlemmer afleverer legitimation. Janni indsamler for 
aftenskolen.  
 
Hjemmeside 
 



Michael styrer pt hjemmesiden, derfor hører vi Computernørderne om han vil sørge for 

hjemmesiden og Portalen.  
 

Evt.  
Christina Brix overtager efter Bettina til næste generalforsamling. (Marts 2019), men starter op 
med at hjælpe til Julebanko.  

 
Der er stillet krav om at alle bestyrelsesmedlemmer afleverer legitimation, Channe samler 

sammen for borgerforeningen.  
 

Vi skal have undersøgt, hvad det koster at købe en container, som kan stå nede ved Skovparken, 
hvor alle materialer (flagstænger og lign. ) kan ligges i.  

 
Der snakkes om om Borgerforeningen er en del af Byfesten 2019, dette afgøres efter mødet 

onsdag d.1.11.  
 

Status for Broprojekt med Janderup, der er afholdt møde med Varde Kano og Kajak klubber. De 
ønsker alle en bro. Pro Varde har lavet en ansøgning til økonomisk hjælp til broen. (Forprojekt) 

Torsdag er der møde med kommunen omkring udviklingsrådenes fremtidige virke.  
 

 
 


