SKT. JØRGENSBJERG LOKALRÅD
Referat af bestyrelsesmøde 25. September 2014
Sted: Per
Tilstede: Per, Karin, Britha, Charlotte
Referent: Charlotte Vinther
Generalforsamling 22. Oktober 2014
Onsdag d. 22/10, kl. 18 spisning, kl. 19.30 generalforsamling, Store Børs. Charlotte
har booket lokale + projektor. Britha ringer og spørger til mad/muligheder. Samme
arrangement som sidste år, bortset fra, at Foreningen giver en kop kaffe. Karin laver
invitationen, som skal ud senest 8. oktober. Tilmelding/betaling til Britha.
Bjarne og Per er på valg.
Britha og Henrik er på valg (suppleanter)
Charlotte spørger om Gitte vil være referent.
Karin spørger om Bjarne og Henrik om de genopstiller
Karin spørger Kalle om han være dirigent
Kontingent på 200 kr. årligt pr. husstand fastholdes.
Forslag til anvendelse af overskud
Skal der være en bænk til ved gadekæret, ved svinget – i solsiden ? Vi spørger om
kommunen vil bekoste. Alternativt, hvad vil det koste hvis vi selv skal købe en inkl.
etablering.
Stien ved gadekæret (som egentlig er et fortov!) – kan den gruses og kan der etableres
dræn ? Forslag til generalforsamlingen, - gadekærsudvalg !?
Nyt andehus, ca. 5.000 kr., det gamle kan snart ikke mere.
Evt. donation til Rings Venner? Det kunne være en støtte til noget helt konkret. Når
Foreningen Rings Venner er kommet lidt længere i processen vil det være nemmere at
pege på noget konkret.
Til generalforsamlingen opfordrer vi til at komme med idéer til anvendelse af
overskuddet (skriftligt til bestyrelsen). Overskuddet er p.t. ca. 57.000 kr.
Evaluering af Sankt Hans aften og sommerfesten

Skt. Hans: Det kneb med bemanding til at lave bålet. Stort arbejde at lave heks (det
var Karin i år). Vi skal opfordre flere til at bidrage.
Sommerfesten – der er for få til at sætte teltene op og ned.
Til begge arrangementer: Vi indfører ny fremgangsmåde med mail til folk med
konkret beskrivelse af arbejdsopgaverne + antal vi har brug for, hvor folk kan melde
sig. Opfølgning 1-2 uger efter, hvis der stadig mangler folk.
Bortset fra det fungerer sommerfest-konceptet godt. Den store grill fungerede godt.
Jukeboxen fungerede mindre godt. Kagebordet var fint og der var mange.
Havevandringen er populært.
Skal vi have levende musik/underholdning? Britha foreslog levende underholdning
ved ”Jan O.”
Forslag til næste års fest: Petanque-turnering ? F.eks. kl. 14-15.
Næste års sommerfest : 15/8 – 2015
Skt. Jørgensbjerg Lokalråds jubilæum
I 2015 har foreningen eksisteret i 20 år.
Det fejrer vi med en jubilæumsfest 21. november 15 i DUI-huset. Nærmere
planlægning omkring arrangementet tager vi senere.
Medlemskreds
Et par folk umiddelbart uden for området har bedt om medlemskab. Bestyrelsen enige
om gerne at ville imødekomme anmodningerne. I begge tilfælde giver det god
mening, det er beboere, der i kraft af den geografiske nærhed (lige op til ”grænsen”)
har interesse i og som støtter foreningens formål.
Generalforsamlingen skal iflg. Vedtægterne give dispensation om optagelse af folk
uden for området.

