
Referat 02.11.21 

Sted: Hos Janni kl 19:00 

Deltagere:  
Hans J. Jacobsen - HJJ  
Janni Krusborg - JK  
Christian Brix - CB  
Hans Jørgen Mortensen – HJM  
Heidi Overgaard  
Sofie Helbo Madsen  

Afbud: 
Michael Nielsen - MN  
Thomas Fogtmann  
Kurt Nielsen 

   
1. Gennemgang og godkendelse af sidste 

referat  
Referatet kunne ikke fremvises, Heidi laver et udkast til senere godkendelse.   

2. Siden sidst  - Vi har på aftenens møde konstitueret en ny bestyrelse frem til marts, posterne er fordelt som 
følger:  

Formand: Janni Kursborg  
Næstformand: Christina Brix  
Kasserer: Sofie Helbo Madsen  
Bestyrelsesmedlem: Hans Jørgen Mortensen  
Bestyrelsesmedlem: Heidi Overgaard  
Bestyrelsesmedlem: Hans J. Jacobsen  
Bestyrelsesmedlem: Michael Nielsen  
Suppleant: Thomas Sørensen  
Suppleant: Kurt Nielsen  
 
- Der er lavet en opgaveoversigt mellem bestyrelsesmedlemmerne, dette er lavet med 

hensigten at gøre det mere overskuelige hvem der skal kontaktes i forbindelse med 
forskellige opgave/områder borgerforeningen arbejder indenfor. Listen er ved lagt som bilag. 
 

- Logbog til legepladsen? 
 

 

3. Økonomi/ Adgang til banken  - Der sendes brev til banken, hvori der gives adgang til de bestyrelsesmedlemmer der er aftalt, 
alle andre vil blive fjernet fra kontiene. (se vedlagt bilag) 

 



 
- I forhold til boner fremadrettet skal der skrives på bonen hvad indkøbet er brugt til og at det 

er en udgift for borgerforeningen.  
 

- Halvårligt regnskab til Villy Skovparken  
 

4. Julebanko  - Afholdes d. 19/12 fra kl. 13:30  
- Senest frist for indsamling af gaver: mandag d. 13/12  
- Gaver gives numre: tirsdag d. 14/12 kl. 10:30 ved Jørgen.  
- Christina har listen over gaver, det bliver opdateret og ruter uddeles mellem 

bestyrelsesmedlemmerne  
- Heidi laver et opslag/ en begivenhed for julebanko, samt skriv til tak for gaver 
- Husk flere lodder til tombolaen  

 

 

5. Film om Alslev  - Tirsdag d. 17/5 kl. 8.00-16.00 – Tiden bekræftes i marts  
- Repræsentanter fra borgerforening Janni og Jans Jørgen eller Hans Julius  
- Heidi kigger efter 3x10 sekunders optagelser  
- Vi skal have fundet folk der gerne vil deltage, husk GDPR  

o Børnehave, skole, erhverv, spejder, sportsklubber, natur og fællesskaber.  
- Vi skal tænke over hvad målgruppen er og hvordan filmen skal optages (4 muligheder)  

 

 

6. Kontingentopkrævninger - Heidi står for: en folder i A5 hvori der står hvad borgerforeningen står for og priser på 
kontingent (200 kr. pr. husstand, 100 kr. pr. pensionist husstand og enlige) 

- Slet alt om nyhedsbrev og mail  
 

 

7. Adgang til Borgerforenings mail - Heidi har fået koder og tjekker op.   
8. Juletræstænding  - 28/11 kl. 15.00 -> første søndag i advent.  

- HJM snakker med hallen om det kan afholdes der 
- Heidi laver opslag/begivenhed på Facebook  
- Der serveres æbleskiver, kakao og saftevand. 
- Husk sang hæfter (Genbruges flere??)  

   

 

9. Valgmøde D. 9/11 kl. 19-21 - Vi mødes 17:30 og stiller op   
10. Dinnsen D. 24/12 - Gratis æbleskiver og gløgg  



- Heidi laver opslag/ begivenhed på Facebook   

11. Evt.  - CB 
o Vi har fået 24.000kr. til julebelysning, men det koster 180.000kr. at belyse Alslev. Så 

indsamling forsætter.  
- HJM  

o Der søges om nye flag, næste gang det er muligt  
o Der købes tre nye flagstænger til foran Brugsen, dette er vedtaget  
o 2 lærer har søgt om tilskud til bus, der arbejdes på et samarbejde med 

menighedsrådet om at betale det.  
o Tegner til ”nyt bytorv” er ved at blive lavet  

- JK 
o Skal vi gennemføre årets Alslev borger til byfesten?  
o Borgerforingens bestyrelse mødes næste gang tirsdag d. 18/1-22 kl. 19:00 hos Janni  
o Bestyrelsen søger nye medlemmer  
 

 

 


