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 Deltagere:  
  
Hans J. Jacobsen - HJJ    
Janni Krusborg - JK    
Christian Brix - CB 
Sofie Helbo Madsen - SHM 
Heidi Overgaard - HO 
Mads Korneliussen - MK 
Kurt Nielsen – KN 
Michael Nielsen – MN 
Thomas Fogtman Sørensen – TFS 

  

Afbud:  
  
Hans Jørgen Mortensen – HJM  
 

Ingen afbud:  
  
   

 HUSK ÅRSHJULET 

1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat  
 

Referatet er godkendt  

2. Siden sidst  

 
- Evaluering Juletræstænding/op- og nedtagning af juletræer, Julebanko, Jul i Dinnsen 

(opdatere årshjul) 
- Juletræstænding: Christina synes de små træer var for svage i lysstyrke. De kører 

muligvis på batteri så derfor bliver de svage. Der er givet en tak for hjælp til arbejdet 
med den nye flotte julestjerne. Christina spørger Jonas om man kan gøre noget ved lyset 
på de små træer. Der blev købt slik nok og heldigvis kunne det returneres i Brugsen. 
Indkøbet er noteret i årshjulet – baseret på 200 børn og forældre 

 

- Julebanko: Det foregik online. Der lidt ged i præmieudbetalingen så der blev udbetalt 
lidt mere end der skulle og det var ikke et stort overskud. 1100 kr til hver forening. ASK 
ønskede ikke at modtage så spejderne fik deres beløb. Der er kommet mange positive 
tilbagemeldinger fra julebanko. Der er papirplader og amerikansk lotteri serier tilovers. 
Man skal overveje prisen på næste års lotteri. Måske ikke 10 kr/stk.  
 

- Der skal allerede nu bookes datoer så flere kan deltage til vores juleaktiviteter. Der var 
ikke mange til juletræstænding fra borgerforeningens side 
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- Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer (evt. på opgavelisten??) Mads Korneliussen 
og Brian Deichgræber bydes velkommen.  

3. Status på ”ny” konstituering 

 
Materialet er leveret over fra Michael men det er svært for Janni at løfte alle de 
igangværende ting. Men det må komme hen ad vejen. Janni og Heidi prøver at 
gennemgå alle de filer der ligger og sortere dem i nye og gamle ting.  
 
Hans har ikke udsigt til at flytte tilbage til Alslev og ved derfor ikke om man kan blive i 
borgerforeningen. Der står ikke noget i vores vedtægter om at man skal bo i byen, og vi 
ønsker ikke at ændre på vedtægterne eller tilføjes et afsnit om at man kan sidde i 
bestyrelsen såfremt man har tilknytning til byen. 

4. Generalforsamling Bliver afholdt d 22/3 kl. 18:00 
Janni har fundet en gammel agenda vi kan tage udgangspunkt i.  
Formandens beretning v/Mikael og Janni 
Regnskabet skal gøres klar til fremlægning 
Aftenskolen v/Janni 
Indkomne forslag 
Valg til bestyrelsen – Janni tager fat i Hans Danielsen for at undersøge hvordan man 
undgår at skulle stemme når vi har fundet det nye hold.  
Der skal laves opslag på facebook samt i ugeavisen senest 14 dage før.   

5. Film om Alslev 
 

- Heidi kan vise et udkast af sin film. Der findes allerede nogen drone optagelser vi måske 
kan bruge. Vi skal have møde med Film producenten til Marts 2022. Dem der har givet 
mest i bidrag skal nævnes i filmen. Hans Jørgen, Hans Julius, Janni og Heidi laver et 
filmudvalg men alle kan komme med forslag til hvor det giver mening at præsentere 
byen fra.  

 

6. Aftenskolen - Underskriv tilskudsbrev/regnskab HUSK Datering 2021 
Der skal underskrives regnskab næste gang vi er samlet.  
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7. Multibane i Alslev i samarbejde med ASK - Christina/Janni 
Christina har talt med ASK Formanden Gert om at lave en fælles multibane som både 
byen og ASK kan bruge. Der skal laves en ansøgning ved leverandøren om en projektplan 
hvortil man så får 50.000 i tilskud ved køb.  
 
Norlys har bedt os indsende den fulde projektplan og dokumentation inden d. 30/6 for at 
få de tidligere 50.000 kr. Kirkegade 17 har sat halvdelen af grunden til salg men er dyr. 
Den ligger dog umiddelbart i tilknytning til opvisningsbanen.  
 
Michael og Mads og måske Brian (hvis han har lyst) tager fat i Gert med henblik på 
igangsættelse 

8. Opsamling på igangværende projekter - Heidi/Hans Jørgen 
Vi har fået tilkendt en skulptur som vi skal have opstillet i byen. Der skal søges byggetilladelse 
ved kommunen. Der er møde d. 27/1 kl. 11 ved Brugsen hvor man kigger nærmere på området. 
Hans Julius og måske Michael vil prøve at møde op. Menighedsrådet vil også være til stede.  

9. Byfest Der er kommet nye folk med i byfest udvalget fordi Forsamlingshuset har trukket sig ud 
af det. Det er nu Borgerforeningen der står primært for det og ASK vil også meget gerne 
være med. Spejderne deltager også gerne. Det bliver i uge 34 fra onsdag til lørdag med 
oprydning søndag.  

10. Regnskab/økonomi - Man skal sørge for at aflevere bonner med navn og konto/reg.nr (hvis man har udlæg) 
samt en beskrivelse af hvad pengene er brugt til. Dette skal afleveres til kasseren Sofie. 
Sørg for at brug det rigtige kontonummer såfremt det er hos en leverandør vi har konto 
ved.  

- Oversigt over beholdningerne: (Omtrentlig) 
- 180.000 kr borgerforeningen 
- 40.000 til byfesten 
- 40.000 til aftenskolen 
- 250.000 på skov kontoen 

11. Stierne - Nye pæle/nyt materiale til pælene ??? Pris??? 
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- Der kunne være økonomisk dækning til dette fra udviklingsrådet da dette er en offentlig 
ting der tilbydes alle byens borgere.  

- Mads tager fat i Brian og får et tilbud på noget mere holdbart der kan erstatte vores 
medtagede træpæle.  

12. Udviklingsråd - Status Hans Julius 
- Han har trukket sig som næstformand og er nu kun menig medlem i rådet.  

 

13. Udviklingsplan Alslev - Skal fornyes.  
- Skal vi holde et borgermøde ?? Måske til efteråret. Tag evt. fat i Henrik Rasmussen 

79946557 i plan & vækst så kommunen er med til at planlægge sammen med os.  
- Hvad skal med i Udviklingsplanen ?? Den skal opdateres da den senest er lavet i 2016. 
- Der kan kun søges penge til projekter der er blevet beskrevet i udviklingsplanen. Der skal 

så meget med som muligt så vores chancer for at søge er større.  
- Det kan give mening at samarbejde med Dan-Gritt om lukning af togdriften mens der 

bygges ny bro så togdriften ikke generes mere end en gang.  

14. Søge sponsorater - Samarbejde med ASK – Christina 
- Vi har fået lov til at låne deres sponser ansvarlige – Jannie Louise, og vi vil bede hende 

om hjælp til at søge om midler til Julebelysningen 

15. Evt. - Årskalender på hj.side/fb med årets arrangementer – Alslev Plakat som baggrund???? 
Heidi kan lave et udkast.  

- Skærm i brugsen. Albert kan opdatere den. Vi har brug for at finde ud hvordan  man får 
den opdateret 70200930.  

- Skal BF have avisabonnement ??? Vi ser ikke behovet. Man kan holde sig opdateret  
- Arrangement  050222 med påhæng 
- Thomas/Kurt/Heidi Nej 
- Michael/Sofie/ Mads/Hans Jørgen Måske 
- Hans Julius Christina, Janni kommer 
- Der skal laves et opslag på facebook hvor alle giver besked senest torsdag d. 27/1 
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- Conventus ??? 1 aftale -> 1 bankkonto, 300 kr/md, juridisk spørgsmål vedr. Aftenskole under BF i 
Conventus system. = det er en dårlig ide/for dyrt. Janni er ved at undersøge andre muligheder.  

- Skal der indkøbes en printer, så vi selv kan scanne/skrive ud ??? se ”tilbud” fra Lohse. Man er i 
tvivl om Alslev Sognearkiv måske har en stor printer vi har en aftale med. Det vil Mads prøve at 
undersøge.  

- Banken lukker omkring maj 2022. Måske vil huset kunne rumme et hus til de unge 
mennesker?  

- Næste møde tirsdag d. 22/2 kl. 19 hvor generalforsamling d. 22/3 skal planlægges.  
 


