
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2018-1-19 

Bestyrelsesmøde og nytårskur. 
Hassinghøj 29 
Kl. 18 

Tilstede: 
Lene Porup (Formand) 
Theis Gulstad (Kasserer) 
Jonas Winther (Menig) 
Eva Ransborg (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 

Inviteret til mødet: 
 

Ikke tilstede: 
Magnus Rahbæk Finderup Andersen (menig) 

Dagsorden 

1. Siden sidst 
2. Møde med Mette K. 17/1-2018 - Godkendelse af referat 
3. Evaluering nytårsmarch 
4. Opstart hjemmeside (Finn) 
5. Logo-konkurrence (Finn) 
6. Skattejagt resultat (Finn) 
7. Åbningsfest 16. Marts 2018 - Musik, mad, praktisk herunder toilet. 
8. Udlån af Brugsen. 
9. Aktiviteter på kræmmermarkedet - mail til Flaglauget (Lene) 
10.Status på registrering af medlemmer. 
11.Kort opdatering på regnskab - kassebeholdning (Theis) 
12.Næste møde. 
13.Eventuelt 
14.NYTÅRSKUR 
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Referat: 
1. Siden sidst 
2. Møde med Mette K. 17/1-2018 - Godkendelse af referat 

Carsten informerer kort om mødet. (se seperat referat) 
Referat godkendt. 
 

3. Evaluering nytårsmarch 
50 deltog trods regnvejr, på turen langs åen. Det nye koncept blev godt modtaget. 
Præmier blev uddelt og der var glæde. Poul Bach hjalp med at ophænge poster på 
ruten. 
Posterne skal hænge så de kan ses fra begge sider på ruten, så vi kan sende 
grupper begge veje. 
Der kunne købes  kartoffel-porre suppe, øl, brownies og kaffe/te. 
Et underskud på 166 kr. Men en del øl, brød mm. På lager i køler og fryser. 
En succes der gerne gentages næste år. 
 

4. Opstart hjemmeside (Finn) 
Vi har modtaget tilskud fra AKA landdistrikspuljen på 15.000,- men mangler at få 
oprettet foreningeadgang via banken. Når midlerne fra Samrådet (5.000,-) kommer, 
vil vi kunne betale de 50 % der er krævet for at få sat gang i processen. 
Det forventes af kunne ske i kommende uge. 
 

5. Logo-konkurrence (Finn) 
Der er kommet flere forslag, men vi skal gerne have mange flere forslag. 
Eva Prøver at kontakte skolen, og vi vil løbende “oppe” det på FB. 
 

6. Skattejagt resultat (Finn) 
Der er med kort igen åbnet tre gevinster ud af seks, og udbetalt over halvdelen af 
gevinstsummen. Det er med en trediedel solgte nøgler. Det betragtes som en 
succes, og vi vil fortsætte med den aktivitet. 
 

7. Åbningsfest 16. Marts 2018 - Musik, mad, praktisk herunder toilet. 
Der er udsendt mail til alle medlemmer dd. med ønsker om hjælp til diverse 
opgaver. Vi afventer respons på den. 
Lene spørger Imar om adgang til toilet under festen. 
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8. Udlån af Brugsen. 

Vi overvejer i hvilken grad vi vil udlåne lokalerne. 
 

9. Aktiviteter på kræmmermarkedet - mail til Flaglauget (Lene) 
“Bundgas”, grillmad, og skattejagt blev vendt. Flaglauget bliver kontaktet på mail 
(Finn) 
 

10.Status på registrering af medlemmer. 
399 medlemmer 156 husstande. 
 

11.Kort opdatering på regnskab - kassebeholdning (Theis) 
Regnskab for 2017 er klar til revision. 
 

12.Næste møde. 
D. 13. Februar kl. 18:30 i “Den Gamle Brugs” 
 

13.Eventuelt. 
 

14.NYTÅRSKUR 
 


