BESTYRELSESMØDE
Onsdag den 18. november 2015 kl. 17.00 i Seniorcafeen

DAGSORDEN MED REFERAT
Deltagere: Hanne Mortensen, Gunner Juhl Nielsen, Vagn B. Larsen, Erling Junker Holst og Karl
Peder Bevensee.

1. Orientering ved formanden.

BESLUTNING:
Vellykket tur til julemærkehjemmet i Hobro.
Tilslutning fra bestyrelsen til at Skørping Borgerforening tegner sig for et årligt støttebeløb
på 500 kr. som”JulemærkeVenner”. Derudover henvises til dagsordenens øvrige punkter.

2. Orientering ved næstformanden.

BESLUTNING:
Afbud til bestyrelsesmødet fra næstformanden – punktet udsat.

3. Orientering ved kassereren.

BESLUTNING:
Samlet beholdning (bank og likvid) på ca. 58.000 kr.

4. Orientering ved medlemskonsulenten.

BESLUTNING:
Pt. 274 medlemmer.
Vellykket hjertestarterkursus og Mad & Film. Fortsat tilslutning til afholdelse af et nyt
hjertestarterkursus (Livgivende førstehjælpskursus) i februar, som medtages på programmet
for 2016.
Der er 39 deltagere tilmeldt turen til Himmerlands Teater den 1. december. Der udsendes
en reminder til borgerforeningens medlemmer.

5. Orientering ved frivilligkoordinatoren.

BESLUTNING:
Busturen 20. – 21. november til Tivoli i København gennemføres.
Bestyrelsens tilslutning til at der arbejdes videre vedrørende en bustur i 2016 til
København, som mål bl.a. besøg i Korsbæk på Bakken - eventuelt kombineret med
Cirkusrevyen.

6. Mad & Film og Biografklub Danmark.

BESLUTNING:
Næste Mad & Film bliver søndag den 17. januar 2016 med filmen ”Kollektivet”. Medtages
på programmet for første halvår 2016.

7. Indstilling til Frivilligprisen.
Opfølgning fra bestyrelsens møde den 26. oktober, hvor næstformanden foreslog
at Jørgen Pedersen - formand for Seniorcafeen - indstilles til Frivilligprisen.

BESLUTNING:
Udsat til kommende møde jfr. afbud fra næstformanden.
Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen og gerne med tilslutning fra flere organisationer og
foreninger m.fl. Der skal udarbejdes en indstilling med begrundelse.

8. ForeningsEl.
Tilkendegivelse fra formanden om udarbejdelse af en top ti liste over de mest
strømforbrugende virksomheder, firmaer, institutioner m.fl. – samt en plan for, hvordan de
kommer med på ForeningsEl.
Opfølgning på tidligere beslutning i bestyrelsen den 16. september, hvor det aftaltes at der
udarbejdes en liste over virksomheder, butikker og institutioner etc. - med henblik på
opfølgende kontakt vedrørende mulig interesse for tilmelding til ForeningsEl via Skørping
Borgerforening.

BESLUTNING:
Generel drøftelse af punktet. Udsat til senere beslutning som opfølgning på kontakter til
mulige interesserede.

9. Program for første halvår 2016.
Færdiggørelse af programmet på baggrund af formandens tilpassede udkast, som opfølgning
på bestyrelsesmødet den 26. oktober.
./. Udkast er medsendt dagsordenen som bilag.

BESLUTNING:
Overordnet plan for første halvår 2016.
Januar
 Søndag den 3. januar: Nytårstravetur. Vi kobler os på turistforeningens
arrangement.
 Tirsdag den 12. januar: Fortællecafé – i Kinorevuen eller Pavillonen/Verandaen.
Sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Randers, genfortæller ”Lykke Per”.
Derefter er der ost og rødvin og evt. debat. Arrangementet er i samarbejde med
Højskolebio.
 Søndag den 17. januar: Mad og Film. Vi skal se filmen ”Kollektivet” med bl.a. Trine
Dyrholm og Ulrik Thomsen.
Februar
 Tirsdag den 2. februar i festsalen på KulturStationen: Nytårskoncert/Vinterkoncert
med Hobro Kammerorkester. Solist Charlotte Hjørringgaard.
 Søndag den 7. februar: Fastelavnsfest i samarbejde med erhvervsforening og
menighedsråd.
 Onsdag den 10. februar: Hjertestarterkursus/Livgivende førstehjælpskursus.




Torsdag den 18. februar kl. 16.00 i Seniorbiografen: Bedsteforældredag.
Søndag den 28. februar kl. 14.00 i festsalen på KulturStationen: Lokalhistorisk
Eftermiddag med Johan Rafaelsen.

Marts
 Onsdag den 9. marts i Verandaen: Generalforsamling.
¤ Der indledes med suppe kl. 18.00.
¤ Generalforsamling: Kl. 19.00.
¤ Kl. 20.00: Koncert med Revyorkestret under ledelse af Hans Hjort.
 Søndag den 13. marts: Mad og Film. Vi skal se filmen ”Carol”.
 Onsdag den 16. marts i festsalen på KulturStationen: Vise Verse Aften.
 Søndag den 20. marts i festsalen på KulturStationen: Byttemarked – i samarbejde
med Internationalt Landsbysamarbejde (ILS), Danmarks Naturfredningsforening
(DN) og Bogby 9520.
April
 Den 13. april: Suppemøde med borgmesteren.
 April 2016 (dato følger senere): Sangaften på Rebild Efterskole.
 April 2016 (dato følger senere).: Foredrag og debat i sognegården ”Når døden os
skiller”. I samarbejde med menighedsrådet.
Maj
 Forårstur til Danmarks mindste museum (dato følger senere).

10. Checkskema.
Opfølgning fra bestyrelsesmødet den 26. oktober. Formanden ønsker afklaring af, hvordan
vi gør det rent praktisk og hvem der har ansvaret for checkskemaet.

BESLUTNING:
Generel drøftelse med bestyrelsens overordnede opbakning til en fast struktur. Der påføres
en hovedansvarlig i forhold til de enkelte arrangementer, som efterfølgende sørger for
kontakt og koordinering af de enkelte opgaver på baggrund af henvendelse til ansvarlig for
hjælpergruppen og/eller enkelte hjælpere i tilknytning til arrangementer. Der følges op på
aftaler og tilrettelæggelse af arrangementerne jfr. dagsordenpunkt 9 ”Program for første
halvår 2016”.
Konkret aftalt at frivilligkoordinator Vagn B. Larsen følger op med henvendelse til
ansvarlig for stole-bordeopsætning (Karl Beck), således at der træffes aftale om nødvendig
hjælp og et antal hjælpere til arrangementer i henhold til programmet for første halvår
2016.

11. Lokalråd.
Økonomiudvalget skal drøfte sagen ”Uddeling af byzonepuljen” på udvalgsmødet den 18.
november 2015, se sagen ved et klik på http://rebild.dk/politik/dagsordener-ogreferater/112/5202.
Orientering og opfølgning, såfremt økonomiudvalget har truffet en afgørelse om fordeling af
puljen.
./. Kopi af sagsfremstilling til økonomiudvalget er medsendt dagsordenen.

BESLUTNING:
Pt. ikke modtaget svar på beslutning i økonomiudvalget. Svar forventes fremsendt af Rebild
Kommune til Erling Junker Holst, hvorefter svar/resultat bliver videresendt til lokalrådets
medlemmer til drøftelse og vurdering, herunder stillingtagen til lokalrådets fortsatte virke
jfr. tidligere tilkendegivelse.

12. Mødeplan for 2016.
Bestyrelsesmøder - aftalt i første halvdel af 2016:
 Onsdag den 20. januar.
 Onsdag den 24. februar.
 Mandag den 21. marts.
 Onsdag 20. april.
 Onsdag den 18. maj.
Alle møder starter kl. 17.00 og afholdes i Seniorcafeen, hvis ikke andet aftales.

Eventuelt.

Mødet afsluttet kl. 19.00
Ref. Karl Peder Bevensee

