BESTYRELSESMØDE
Mandag den 12. januar 2015 kl. 17.00 i Seniorcafeen

DAGSORDEN MED REFERAT
Deltagere: Erling Junker Holst, Gunner Juhl Nielsen, Hanne Mortensen, Carsten Egenfeldt, Karl
Johan Clemmensen og Karl Peder Bevensee.

1. Orientering ved formanden.

BESLUTNING:
Der henvises til orientering under øvrige punkter på dagsordenen.

2. Orientering ved kassereren.

BESLUTNING:
Beholdning på bankkonto pr. 31. december 2014 er kr. 31.500.
Kontantbeholdning kr. 1.500.

3. Orientering ved medlemskonsulenten.

BESLUTNING:
Registreret 247 medlemmer.
Desværre mangler en del registrerede medlemmer at indbetale kontingent for 2015.
Sekretæren udsender på bestyrelsens vegne et ”Nødråb” til medlemmerne vedrørende den
manglende betaling.

4. Mad & Film.
Næste arrangement søndag den 18. januar med spisning og filmen ”En chance til”.
Mad & Film igen den 15.marts med den danske film ”9. april”.
Begge arrangementer er omtalt på tidligere udsendt arrangementsoversigt under
”NYHEDSBREV – december 2014” samt på mail og foreningens hjemmeside/kalender
2015.

BESLUTNING:
Der er stadig få ledige pladser/billetter til Mad & Film søndag den 18. januar 2015.

5. Biografklub Danmark.
Foreningens medlemmer er via mail inviteret til forpremiere (snigpremiere) på filmen
”Whiplash” i Kinorevuen onsdag den 14. januar kl. 18.30.

BESLUTNING:
Flere medlemmer har reageret med henblik på deltagelse ved snigpremieren.

6. Samlet oversigt vedrørende kommende arrangementer.
 Lokalhistorisk eftermiddag tirsdag den 13. januar.
 Mad & Film søndag den 18. januar.
 Nytårskoncert med Hobro Kammerorkester tirsdag den 27. januar.
 Bedsteforældredag torsdag den 12. februar.
 Fastelavnsfest søndag den 15. februar.
 Generalforsamling og koncert/underholdning onsdag den 18. marts.
 Vise Vers Aften onsdag den 25. marts.
 Suppemøde med borgmesteren onsdag den 15. april.
Arrangementerne har været omtalt på mail direkte til medlemmer, via almindelig post, Rold
Skov Bladet, Nordjyske Stiftstidende, Rebild Netavis m.fl. og diverse opslag i byen samt på
borgerforeningens hjemmeside.

BESLUTNING:
Taget til efterretning.
Carsten Egenfeldt sørger for indsendelse af ”Underretning/ansøgning af
lejlighedsbevilling”til de offentlige arrangementer, herunder Nytårskoncerten og Vise Vers
Aften.
Underretning/ansøgning sendes til Nordjyllands Politi.
Formanden oplyste om igangværende forhandlinger vedrørende nye arrangementer i andet
kvartal og efter sommerferien.
Yderligere forslag fra bestyrelsens medlemmer blev drøftet, og der vil blive arbejdet videre
med de enkelte arrangementer og deres gennemførelse.

7.
Byfest 2015.
Indledende drøftelse vedrørende borgerforeningens mulige deltagelse i tilknytning til
aktiviteter ved Byfest 2015. Koordineringsgruppen for byfesten har inviteret til et
evalueringsmøde vedrørende byfest 2014 den 12. januar i Skørping Idrætscenter.
./. Bilag: Brev fra Koordineringsgruppen – 2014.

BESLUTNING:
En drøftelse fandt sted.
Bestyrelsen afventer evalueringsresultatet og beslutninger fra evalueringsmødet (12.
januar), hvor direkte implicerede parter fra byfesten 2014 deltager.
Borgerforeningens bestyrelse vil på et senere tidspunkt genoptage drøftelsen af, hvorvidt
borgerforeningen organisatorisk og aktivt skal inddrages i tilknytning til Byfesten 2015.

8. Lokalråd i Skørping.
Rebild Byråd har besluttet, at man gerne vil understøtte en struktur i kommunens
byzonebyer med oprettelse af ét lokalråd i hver af byerne.
Byrådet har vedtaget en model, hvor der nedsættes lokalråd i byzonebyerne, hvor det dog er
således, at Rebild og Skørping er under ét.
Hvert lokalråd får 25.000 kr. hvert år til kontorhold, arrangementer, projekter mv. Der er
ikke sat de store rammer op for, hvad lokalrådene kan bruge pengene til og det er derfor op
til lokalrådene/byerne, hvor de synes, at de får mest ud af dem.
./. Bilag: Henvendelse fra Rebild Kommune.

BESLUTNING:
Drøftet.
Der afventes nærmere information - med henblik på senere beslutning om eventuel
oprettelse og deltagelse i et lokalråd.

9. Byttemarked.
Orientering om det hidtidige forløb og hvad der nu skal ske.
Byttemarked 2015 afholdes søndag den 29. marts.

BESLUTNING:
Formanden og medlemskonsulenten orienterede om det hidtidige forløb.
Der er fortsat tilslutning fra bestyrelsen til det videre arbejde og gennemførelse af
Byttemarked 2015.

10. Gadelysforeningen.
Nærmere orientering om status efter beslutning om at gadelyset er overgået til Rebild
Kommune.
Ud fra det oplyste er der mulighed for at søge penge til lokale projekter på baggrund af et
overskud på 700.000 kr. i den oprindelige gadelysforening i Skørping.

BESLUTNING:
Borgerforeningens formand kontakter formanden for den ”ophørende" gadelysforening –
med henblik på mulighederne for at gennemføre et lokalt projekt, som kan støttes via det
optjente overskud.
Det skal være et projekt/projekter, som bliver til fælles gavn for en større kreds, herunder
byens lokale befolkning og andre implicerede parter og foreninger m.fl.

11. ForeningsEl.
Nærmere orientering om status samt det opfølgende arbejde med henblik på hvervning af
yderligere medlemmer til at overgå til ForeningsEl.

BESLUTNING:
Der er pt. 31 tilmeldte medlemmer/husstande fra Skørping Borgerforening.
Sekretæren udsender en mail på vegne af bestyrelsen, hvori der på ny gøres opmærksom på
fordele ved tilslutning til ForeningsEl – herunder det økonomiske tilskud til
borgerforeningen og dermed til gavn for medlemmerne.

12. Samarbejde med menighedsrådet.
Orientering ved formanden om samarbejde med menighedsrådet om Trondur Pattursson
– foredrag og tur til Færøerne.

BESLUTNING:
Opbakning fra bestyrelsen til et fortsat samarbejde med menighedsrådet i tilknytning til
forskellige arrangementer, herunder også en eventuel tur til Færøerne.

13. Opera-aften i private hjem.
Mulighed for afholdelse af Opera-aften i private hjem i samarbejde med Opera i Rebild og
Kinorevuen.

BESLUTNING:
Formanden orienterede om mulighederne – på baggrund af drøftelser med Søren Steen
Nielsen fra Opera i Rebild og Kinorevuen.
Tilslutning fra bestyrelsen til det videre arbejde med henblik på afholdelse af Opera-aftener
i private hjem.

14. Rebild Borgerforening.
Orientering om samarbejdet mellem Skørping Borgerforening og Rebild Borgerforening.
./. Bilag: Diverse mails.

BESLUTNING:
Formanden gjorde opmærksom på et møde med formanden for Rebild Borgerforening på
onsdag den 14. januar, hvor der følges op på initiativerne til et fremadrettet samarbejde
mellem de to borgerforeninger.

15. Julekoncerten den 6. december 2014.
Orientering ved formanden og status ved kassereren.

BESLUTNING:
Julekoncerten var kunstnerisk succesfuld og samtidig med et godt økonomisk resultat - et
overskud på kr. 8.793,93 - som efter en fordelingsaftale fordeles mellem menighedsrådet,
seniorbiografen og borgerforeningen.

16. Næste Nyhedsbrev.

BESLUTNING:
Der udsendes et nyhedsbrev lidt senere på måneden (januar) eller i begyndelsen af februar.
Der vil blive ”opsamlet” nødvendige informationer til medlemskredsen om aktiviteterne
m.v. samt information om at Skørping Borgerforening nu er på facebook - dog indtil videre i
begrænset form.

17. Mødeplan for bestyrelsens ordinære møder i 2015.
Forslag til mødeplan:
Mandag 12. januar, onsdag 25. februar, mandag 16. marts, onsdag 15. april, onsdag 20. maj,
26. august, 16. september, 21. oktober og 18. november.

BESLUTNING:
Mødeplanen godkendt.

18. Evt.

Mødet afsluttet kl. 19.15
Ref. Karl Peder Bevensee

