Sebber Borgerforening
netreferat

Bestyrelsesmøde 17/8 2020
i kulturbrugsen

1. Deltagelse

Hanne Gerges, Evy Moric, Mogens Hansen,
Henrik Hansen, Antoine Groslier og
Hans Heidemann Lassen (referent)

2. Referat

Referater fra møderne 10/6 og 7/7 2020 godkendt og
underskrevet

3. Fællesmøde med Kulturbrugsen

Mødet udsat af Kulturbrugsen

4. Navet

Sommerhusforeningen har 14/7 oplyst, at stævning er
sendt til de private ejere af andele på Navet.
Borgerforeningen har modtaget kopi.

5.Støtte til Sebber I.F.

Beløbet, der tidligere blev givet til støttearrangement for
Sebber Skole er tilbagebetalt. Borgerforeningen giver selv
donation til Sebber IF

6.Arrangementer

Kommende arrangementer er:
- Livestream af foredrag fra Aarhus Universitet. Tirsdage i
efteråret. Der reserveres lokale i Kulturbrugsen
Senere husstandsomdeles oplysning om:
- Julebanko, som gennemføres med tilmelding aht.
Corona forholdsregler
- Generalforsamling
- Juletræ

7. Evaluering af Skt Hans

Der er modtaget meget positive tilbagemeldinger på Skt
Hans on-line. Begivenheden havde 543 visninger på
Facebook.
37 personer overværede Skt. Hans bålet på Navet- i god
afstand
Leo Helmer har givet tilsagn om at holde båltale næste år
Bålet var meget stort, og der var mange ubrændte rester
på grund af stort indhold af jord. Dette giver – endnu ikke
afsluttet – stort urimeligt oprydningsarbejde
Der var også en del metalrester.
Besigtigelsesudvalget vil tage stilling til åbningstid næste
år, evt. kun nogle weekender.

Boldbane

Et bestyrelsesmedlem har kontakt vedr. harve og
tromle, som kan sørge for udjævning af banen. Der
indkøbes græsfrø.

Skat

Der er modtaget henvendelse vedr. selvangivelse
med frist 1/9. Borgerforeningens regnskab sendes til
kontaktperson

Økonomi

Gennemgået. Der mangler regning for græsslåning
samt nogle mindre udgiftsposter.

Sebbersundbog

Bogen forventes færdig i løbet af september

Grønt udspil

Bede ved busstoppet ved indkørslen til byen
vedligeholdes.
Foreslår at potentil-buskene klippes og at der sættes
tulipaner.
- Træer på græsområdet ved Bagerstræde. Naboer
kontaktes og der indhentes tilbud mht.
beskæring/fældning
- Området omkring stien ved Sumpen tages med på
besigtigelsesdagen
- Kontakt til fåreavler om afgræsning af
trekantsområde ved omfartsvejen. Bestyrelsen
besluttede, at der kan købes ny strømgiver til
hegnet.

Legepladsen

- Balancebommen repareres
-Petanquebanen: Legepladskonsulenten spørges om
mulighed for opsætning af balancestubbe. Der
drøftedes beplantning i evt. betonringe.
-Vision-21. Der drøftedes plan for forbedringer på
legepladsen.
Ungdomsklubben spørges om de unge har ønsker til
legepladsen.

Bord-bænke-sæt

Afrapportering til AK om afslutning af projektet er
sket.

8. Næste møde

22/9 i Kulturbrugsen kl.19.

