Stensved den 11.november 2019.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 7.NOVEMBER 2019

Konstituering – kasserer/Inger, Næstformand/Dennis, Bestyrelsesmedlemmer/
Hanne og Søren, Jytte Suppleant. Sekretær er der ikke nogen der har lyst til, men vi
blev enige om at det måtte gå på omgang. Formanden/Jette valgt på
Generalforsamlingen.
Formand / Næstformand tanker – Dennis snakker om at han gerne vil overtage
formandsposten ved stille og rolig at blive sat ind i opgaverne, samt at han bør have
en computer til arbejdet. Formand/Næstformand samarbejder i løbet af året om
overdragelse af opgaverne.
Frivilligpuljen / Indkøbstanker – Dennis har søgt om penge til Computer og
sikkerhedsveste til affaldsindsamling.
Mere om ny Nærdemokrati den 21.november – Hanne, Jytte, Dennis, Søren og
Jette deltager ved mødet.
Affaldsmøde den 28.november – Det er et evalueringsmøde kommunen holder.
Inger, Søren og Jette deltager.
Juletræsarrangement den 1.december – Juletræet sættes op på Torvet den
24.november kl. ca. 9.30. Søren og Jette har været nede og vælge træet, pris 1000kr.
Daniel Christoffersen og Søren henter træet. Den 1.december kl. 14. mødes Hanne,
Dennis, Søren og Jette og sætter teltet op samt andre gøremål såsom bilen på
pladsen med godteposer, bordet til at dele ud fra. Moorggan kommer så det passer
ind i arrangementet, Inger og Jytte kommer hvis og når de kan. Nissepigerne skal
have et gavekort hver på 150,-kr fra Handelsforeningen. Plakaterne er lavet hos
SGNC – Anders Nielsen, vi havde et beløb til gode fra tidligere, så kostede ikke
noget. Moorggan har trykt sangene og sponser brevene, mod betaling.
Planlægning af bestyrelsesmøder 2020, medbring kalender – 30.januar hos Jytte.
2.april hos Inger. 15.juni hos Dennis. – der finder vi datoer til resten af året.
Eventuelt – der blev snakket om Aktivitetsplads, vi prøver et nyt firma da der gik alt
for lang tid før der skete noget. Mødes med dem fredag den 15.november.
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Der blev også snakket om skabet til hjertestarteren i Hallen, Jette havde lovet at gå
videre, men skabet er blevet ret så kostbart har derfor ikke gået videre med
Filtenborg og EL-arbejdet, men vil finde ud af om et af de skabe som kommunen
indkøbte er tænkt til Hallens hjertestarter. Jette kontakter Flemming Månsson.
Bom ved cykelsti, som har været både over kommunen og regionen, bliver der heller
ikke gjort noget ved, Regionen skriver som de plejer, ikke nogen skader i Stensved
samt at de ikke kan gøre for at folk ikke kører efter reglerne. Til trods for at
kommunen har sendt brev afsted med anmodning flere gange.
Kim Hemmingsen kom med et godt forslag til et arrangement med menighedsrådet,
man kunne holde en børnegudstjeneste og lave et måltid mad eksempel en
pastaret, den kunne vi sikkert godt tage fat i på et tidspunkt.

Referent Jette.
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