Sebber Borgerforening
netreferat

Bestyrelsesmøde 5. august 2019

1Deltagelse

Hanne Gerges, Evy Moric, Henrik Hansen,
Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen,
Bjarne Christensen.

2. Referat

fra mødet 24/6 2019 godkendt og
underskrevet.

3. Country & Western koncert med Ole
Lindskov 10/8

Helle Kirk og Peter Guse fra Kulturbrugsen
musikgruppe deltog i mødet.
Musikgruppen har tilbudt assistance ved
arrangementet.
Ole Lindskov har brug for scene-plads på 2
x4 meter samt 2 elstik.
Skilt sat op ved indkørsel til byen
Ankomst- modtagelse aftalt
Annonce samt artikel om arrangementet
bringes i Nibe avis
Ansøgning om spiritusbevilling afleveret til
politiet
Peter finder, at scenen skal være på
vinduessiden og hjælper med opstilling.
Pyntning med amerikanske flag.
Diverse indkøb.
Dørene åbnes kl. 18.30. Koncerten varer
fra kl. 19 - til kl. 21.
Formanden byder velkommen.

Kræmmermarked 10/8 2019

Skilte monteret på publikumshegn, som er
sat op ved omfartsvejen, synlige i begge
kørselsretninger

Lykke Liga. Rikke Nielsen 26/9 2019

Arrangementet annonceres i Nibe Avis d.
18/9, og der opsættes skilt ved vejen. Der
husstandsopdeles indbydelse 1 uge før
arrangementet
Der serveres kaffe og lagkage,

Renovation

Bestyrelsen har haft mailkorrespondance
med forsyningsselskabet .Der aftalt møde
med en medarbejder d.7/8. og to fra
bestyrelsen deltager. På mødet forventes
afklaring mht. affaldsstativ på legeplads,
tømnings aftale, fastsættelse af adresse.
Flaskecontainere er i juli ikke blevet tømt,
da afløser har glemt dem.

Fodboldnet

Der indkøbes nyt net

Henvendelse om Brændenælder ved
legepladsen

Brændenælder fjernes med le, og der
købes evt. ny buskrydder..
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Brandsikkert skab i Kulturbrugsen

Borgerforeningens formand har modtaget 2
nøgler.

Petanque banen

Banen anvendes hverken til det oprindelige
formål eller til fodboldspil for småbørn. Det
foreslås, at banen nedlægges og
beplantes.
Forslaget tages op på generalforsamling.

Orientering fra Samejets
forretningsudvalg

Samejet har bedt to sommerhusejere om
dokumentation for at ændringer ved deres
huse overholder lokalplanens
bestemmelse.

11. Foredrag med Rikke Nielsen,
Lykke Liga, 26/9

Der er truffet aftale.
Kommunens Kvik pulje søges om tilskud.
Det er efterfølgende oplyst, at der ikke kan
ydes tilskud fra puljen.
Nærmere planlægning næste møde

Næste møde

16/9 2019. i Kulturbrugsen (Bjarne)

Referat

Hans Heidemann Lassen.

