Referat fra bestyrelsesmøde, d. 7. juni 2016
- mødested hos Henrik Laursen
Mødestart: kl. 19.30.
Indkaldelsen er udsendt af Formanden, d. 30. maj 2016 og er således sket i
overensstemmelse med vedtægterne.
Til stede: Jørgen Kongerslev, Henrik Laursen, Lars Mikkelsen og Jannie Kramer
Afbud: Karina Due
Følgende punkter blev drøftet:
1. Visitkort
2. Hjemmeside, domæne og indhold
3. NemID, Bank mv.
4. Udfyldelse af samarbejdsaftale til Vejle Kommune
5. Arrangement med Hover IF.
6. Dialog omkring lyskryds
7. Kommende mødedatoer
8. Eventuelt
1)

Visitkort
Det blev aftalt at Jørgen indhenter tilbud hos Vistaprint og forsøger sig med at
designe et udkast, som kan godkendes af de øvrige medlemmer via
Facebooksiden.
Det blev aftalt, at der ikke skal være tale om personlige visitkort, men et kort
repræsenterende Lokalrådet.

2)

Hjemmeside, domæne og indhold
Hjemmesiden samt mailkonto kører og er betalt.
Det er aftalt, at hvert medlem sender et portrætfoto til Henrik, fx taget med
mobiltelefon.
Justeringer blev drøftet. Vi arbejder løbende videre med siden.
Det blev aftalt at siden skal indeholde en kalender, hvor lokale foreninger mv. kan
opdatere hvilke aktiviteter, der afholdes og hvornår dette sker. Hensigten er at
skabe en samlet platform for foreningslivet.
Andre forbedringer blev også drøftet.

3)

Nem-id, bank mv.
Lars har haft drøftelser med Nordea. Ikke umiddelbart interessant.
Henrik indhenter tilbud hos lokale sparekasser, Middelfart Sparekasse, Frøs Herred
Sparekasse og den Jyske Sparekasse
Økonomi: Vi har stort set brugt de 5.000 kr., som blev tildelt ved rådets oprettelse.
Pengene er brugt på annoncering og forplejning i relation til den stiftende
generalforsamling/borgermøde, hjemmeside og visitkort.

4)

Udfyldelse af samarbejdsaftale til Vejle Kommune
Jørgen har lavet et fint udkast. Dette indsendes.
Der blev enighed om at rådet skal have adresse ved formanden, hvorfor adressen
på cvr.dk skal rettes hertil. Det tilbød Henrik at sørge for.

5)

Arrangement med Hover IF
Ideen blev drøftet.
Det blev aftalt at undersøge mulighederne for at afholde et arrangement i
forbindelse med åbningen af det nye klubhus.
Bestyrelsens medlemmer opfordret til at overveje andre muligheder for at gøre
opmærksom på rådet.
Vi kan få tildelt 20.000 kr. af kommunen til et "åbningsarrangement".

6)

Dialog om lyskrydset
Aftalt at vi venter med at kontakte kommunen indtil samarbejdet er formaliseret.
Dette også henset til forestående sommerferie,
Det blev drøftet, at der i forbindelse med den officielle henvendelse til kommunen
skal undersøges hvorvidt den håbløse trafikafvikling kan dokumenteres via video.

7)

Kommende mødedatoer
Fastsat til:
9/8 2016
6/9 2016
11/10 2016
8/11 2016
10/01 2017
7/2 2017
7/3 2017*
* Sidste møde inden afholdelse af ordinær generalforsamling, som skal
afholdes senest den 20. marts 2016.
I indkaldelserne følger altid oplysninger om, hvor mødet afholdes.

8)

Eventuelt
Følgende blev drøftet:
- uddannelsestur til Kolding Legepark
- Notabene: står annonceringsomkostningerne mål med resultatet, eller kan
pengene bruges fornuftigt?
- samarbejdsaftale med Rema 1000 er kommet på plads.

Mødet sluttede kl. 21.30

