Sebber Borgerforening
netreferat

Bestyrelsesmøde 23. april 2019 i
Kulturbrugsen

Deltagelse

Hanne Gerges, Evy Moric, Henrik Hansen,
Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen.
Bjarne Christensen kunne ikke nå frem til
mødet.

Referat

fra mødet 25/3 2019 godkendt

2. Økonomi

Der er overført 60.000 kr. til Kulturbrugsen
iht. beslutning på mødet 25/3 2019.
Regnskab gennemgået.

3. Bålplads

Kørsel til bålplads åbnes 27. april
Skilt med retningslinjer for materiale til Skt.
Hans bål opsættes.

4. Nye borgere.

Der udarbejdes velkomstpjece, men der
gennemføres ikke egl. arrangement.

5. Samarbejdsmøde Fjordgruppen

Møde afholdes 4/6 2019 i Farstrup.
Repræsentanter for Sebber Borgerforening
fremlægger ønsker.

6. Arbejdsdag Legeplads 25/5 2019

-Maling af borde/bænke:
-Faldsand køres ud
-Hækkene klippes lidt ned
Ukrudt fjernes på arealer med sand
-Forplejning: pølser, kartoffelsalat, øl, vand

7. Fjorddag for børn 23/6 2019

kl. 11-13

- Der serveres saft og kage
- Skilt opsættes

8. Sankt Hans 23/6 2019

kl. 20.30

-

9. Kræmmermarked 10/8 2019

Taler Niels Quist.
Gratis sodavand til børn
Skilt sættes op
Indkøb af vingave, øl og vand
Der trykkes sange, som lamineres

- Sebber IF står for salg af mad og drikke.
- annoncering og skiltning planlægges på
næste møde.

- Henvendelse til Kommunen vedr.
kørsel/brug af vejareal afventer
beslutning om busvendeplads

Sebber Borgerforening
netreferat

Bestyrelsesmøde 23. april 2019 i
Kulturbrugsen

10. Country & Western v Ole Lindskov 10/8 2019

- afholdes i Kulturbrugsen om aftenen
efter kræmmermarked 10/8

- skilt sættes op
- nærmere planlægning på næste møde
11. Foredrag med Rikke Nielsen, Lykke Liga, 26/9
2019

Der er truffet aftale.
Nærmere planlægning næste møde

12. Renovation

Der er endnu ikke modtaget svar på
kommunen/ renovationsselskabet om
affaldstømning ved legepladsen og
affaldsstativet på havnen.

13. Evt.

Borgerforeningen har modtaget invitation til
møde 28/5 2019 med trafik-forvaltningen
mhb. orientering om kommunens projekt
om ny busvendeplads.
Borgerforeningen deltager i mødet, men
har gjort opmærksom på, at foreningen ikke
har beslutningskompetance for byen.

Næste møde

24 /6 2019.kl. 19.00

Referat

Hans Heidemann Lassen.

