
 

Dagsorden/Referat d. 220222 

Sted: Hos Janni  

Side 1 af 3 sider  

  

 Deltagere:  
  
Hans J. Jacobsen - HJJ    
Janni Krusborg - JK    
Sofie Helbo Madsen - SHM 
Heidi Overgaard - HO 
Mads Korneliussen - MK 
Kurt Nielsen – KN 

 

Afbud:  
  
Hans Jørgen Mortensen – HJM  
Thomas Fogtman Sørensen – TFS 
Michael Nielsen – MN 
Christian Brix - CB 
 

Ingen afbud:  
  
   

 HUSK ÅRSHJULET 

1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat  
 

Referatet er godkendt  

2. Siden sidst  

 
- HO har lavet årshjul med plakat som baggrund til godkendelse.  
- Måske skal vi udsende årshjul, aftenskole og kontingent opkrævning samtidig  

 

3. Generalforsamling  

 
- Janni tager kontakt til Hans D.  
- Konstitueringen af Alslev borgerforenings bestyrelse sker i forlængelse af 

generalforsamlingen.  
- Der skal laves en revidering af opgavefordelingen på første møde efter generalforsamling 
- Thomas træder ud af skovudvalget, Julius træder ind  
- Bestyrelsen:  

På valg ulige år:  
Janni, Hans Jørgen, Heidi og Sofie 
På valg lige år:  
Julius, Christina og Mads  
Suppleanter: 
Kurt og Brian D.   
 
Thomas og Michael træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen. 
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- Lige nu står der i vedvægterne at vi skal offentlig gøre generalforsamling i avisen 14 dage 
før (paragraf 4.4), vi taler om at ændre dette fra aviser til relevante medier.  
Det koster 1522kr. at få informationen ud via avisen, men 0kr at skrive det ud via 
facebook og eget ”nyhedsbrev” fx en mail eller omdeling i postkasse i forbindelse med 
andre informationer fra borgerforeningen.   

 

4. Film om Alslev Venter til næste gang. HO har lavet et facebook opslag til ideer  

5. Aftenskolen 
 

- Underskriv tilskudsbrev/regnskab HUSK datering 2021  Gjort  

6. Multibane i Alslev i samarbejde med ASK - Der er ved at blive planlagt et møde (Udskudt pga. Corona)  
  

7. Opsamling på igangværende projekter - Skulptur: Vi er informeret og afventer  

8. Byfest - Planlægnings gruppen er stille og roligt begyndt på forberedelserne  

9. Regnskab/økonomi - Møde har været udskudt pga. Corona, der arbejdes på sagen  

10. Stierne - Mads arbejder videre med at undersøge pris og materialer til nye pæle. 
- Der er kommet en henvendelse fra en borger om nogle fakta og forslag til ruterne (se 

mail 6/2-22 fra Lasse Stampe for mere info)  
- Der er blevet tale om at søge penge til stenbænke på stierne. For at opføre bænkene skal 

det undersøges hvem er ejer jorden hvor på stierne er opført. MK undersøger om 
sognearkivet ved noget.  

- HO forslår hesterute, enten som ny rute eller at bruge en af de ruter der i forvejen er. 
Dette sættes også på som forslag til/i udviklingsplanen.  
 

11. Udviklingsråd - Jannerup har overtaget broprojektet, de ønsker en fra Alslev der kan hjælpe. Vi forslår 
HJJ  
 

12. Udviklingsplan Alslev -  Der bliver efter generalforsamlingen afhold et særskilt møde om udviklingsplanen  
- Skal vi afholde et borgermøde? Se udkast fra MOT  
- 14000kr. til arrangementer, hvordan informerer vi om det. Se udkast fra MOT  
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- Borgerforeningen deltager i følgende arrangementer fra kommunen:  

 
Cafemøde - udviklingsplaner, projektsparring & fundraising tirsdag d 19/4 kl 17.30 - 19.30 
- HHJ, CB, JK, SHM  
Møde vedr. LAG-midler torsdag d 7/4 kl 19 - 21 
- HHJ, CB, JK 
Grønt idemøde tirsdag d 8/3 kl 19 -21  
- HHJ, CB, SHM 

 
 

13. Søge sponsorater - Samarbejde med ASK – Christina  
 

14. Evt. -  IT: Albert styrer skærmen i Brugsen (Service 1335kr.) og HO overtager styring af 
hjemmesiden fra MN (Undersøg om overtagelsen er sket)  

- Der indkøbes Office365 til 40 kr. i måneden, Albert hjælper med oprettelse og oplæring i 
programmet til en timepris på 600kr. + moms. Dette tager vi i mod.  

- Alslev borgerforenings nye facebook side: Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til at 
skrive opslag på siden i forbindelse med udvalgsarbejde eller arrangementer 

- Det er blevet efterspurgt om kommende bestyrelsesmøde kunne starte før 19.00, fx 
17:00 hverdagsaftener (med spisning) eller formiddag lørdage.  

 


