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Birgit bød velkommen til en forsamling på cirka 15
personer.
Foreningen har 21.000 kr. i kassebeholdning til
brug for gode idéer. Årlig licens for overvågning
koster 3.200 kr.
Kan vi opkræve et lille beløb af de faste brugere – fx af cykelklubben? Evt. et beløb frivilligt efter eget valg?
Hvad med det tilfælde, at det er en privat, der tjener penge på et arrangement? Evt. et skilt med
kontonummer / mobilepay. I første omgang overvejes.
Skal der låses fremover nu, hvor der er overvågning? Ugevagten kan ikke undværes, men det blev besluttet,
at der på forsøgsbasis ikke låses. Dette annonceres der ikke med.
Overvågningen kan kun bruges på decideret hærværk.
Opsættes større skilt med info om, at der er overvågning, og at der skal ryddes op. Det har måske også
være i Aula.
Ugevagten bør også rydde evt. sne.
Dåser kan afleveres hos forsamlingshuset i pose.
Der er modtaget tillæg til kontrakt, vedr. at dørlåse er erstattet med overvågning.
Der er fortsat problemer med døren. Men vil kommunen bekoste det?
Øl og sodavand i køleskabet tilhørende cykelklubben forsvinder åbenbart, men kan det være rigtigt. Så sæt
hængelås på. Det skal ikke være en beskyldning mod de, der har en nøgle. Der tages kontakt til
cykelklubben herom. Birgit har styr på nøglerne.

Arrangementer
Der skal gøres en indsats for at få nye ind i aktivitetsudvalget.
Er der et behov for aktiviteter overhovedet? Har generationen yngre end pensionisterne behov?
Huset bliver dog brugt meget.
Det kan lade sig gøre at få forskellige brugergrupper til at møde frem fx til ”Kend din xx”. Sven vil måske nok
hjælpe Kirsten. Det taler de om.
Foreningen Liv i Bording har stadigvæk en pulje til støtte af aktiviteter.
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Kan det annonceres andre steder end på internettet? Der er Facebook og 7441.nu. Hvis der søges om
penge hos Liv i Bording, kan der også søges til annoncering. Der kan også laves opslag hos Lisa og bageren
mv.
Der kan skrives rundt til foreninger om, at de kan bruge huset.
Det er svært at få fat i nye til foreningen.
Det vil forsøges at få fat i den yngre generation.
Vi kan få en spis-sammen i 2021. Det blev vedtaget.

Kim Rune Christensen
referent
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