
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2018-2-14 

Bestyrerelsesmøde 
“Den Gamle Brugs” 

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

Inviteret til mødet: 
 

Ikke tilstede: 

Dagsorden 

1. Siden sidst. 
2. Magnus Rahbæk Finderup Andersen er trådt ud af bestyrelsen. 
3. Kontakt til Rikke Hansen (Carsten). 
4. Status hjemmeside (Finn). 
5. Logo-konkurrence (Finn). 
6. Skattejagt resultat (Finn). 
7. Henvendelse fra Verisure Alarm (Finn). 
8. Møde med MTB projektgruppe. 
9. Møde med kommunen angående Rådhuset. 
10.Åbningsfest 16. Marts 2018. 
11.Aktiviteter på kræmmermarkedet - mail til Flaglauget. 
12.Status på registrering af medlemmer. 
13.Generalforsamling. 
14.Næste møde. 
15.Eventuelt 
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Referat: 
1. Siden sidst. 

Dette punkt afklares implicit i de næste punkter 
 

2. Magnus Rahbæk Finderup Andersen er trådt ud af bestyrelsen. 
Magnus er officielt udtrådt af betyrelsen af personlige årsager. 
 

3. Kontakt til Rikke Hansen (Carsten). 
Vi udsætter kontakten til senere, og sætter den i ide-banken. 
 

4. Status hjemmeside (Finn). 
Jeanine er gået i gang med at programmere. Finn følger op på status inden for en 
uge. 
Vi forsøger hver især at lægge billedmateriale op på drevet, så der er noget at 
starte med. 
 

5. Logo-konkurrence (Finn). 
Der er pt. to deltagere. Eva har kontaktet skolen, men det ser ikke ud til der kommer 
noget ud af det. Lærerne havde ikke tid til at præsentere det. 
Vi genopslår opslaget med ny deadline 13/3-2018 
 

6. Skattejagt resultat (Finn). 
Et overskud på ca. 1500,- er en succes, da der kun blev solgt ⅓ af nøglerne, og tre 
kister blev åbnet.  
 

7. Henvendelse fra Verisure Alarm (Finn). 
Referencen til at der skulle være installeret en alarm hos kasseren er ikke rigtig. 
Vi er ikke tryg ved aftalen, og vil afvise i første omgang. Finn giver Verisure besked. 
 
Vi vil deraf udlede at vi fremadrettet er meget forsigtige med at fungere som 
kommerciel platform.  
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8. Møde med MTB projektgruppe. 
Lene er blevet kontaktet af Asbjørn fra projektet angående MTB teknikspor i 
bakkerne. Han vil gerne holde et møde med borgerforeningen da de har fået 
bevilget en del flere midler til shelter, naturlegeplads, løbestier mv. 
Vi vil gerne holde et møde med dem, og vi arrangerer det i nær fremtid. 
 

9. Møde med kommunen angående Rådhuset. 
Trods det at Det gamle rådhus stadig er tænkt til dagplejerne fra hele kommunen, 
så vil vi gå efter at få ændret det til et borgerhus. Det er med tanke på at den bedste 
lokation i byen benyttes til kontor, og ikke kommer i spil som et aktiv i forbindelse 
med gentænkning af midtbyen. Den skal efter endt renovering atter huse 
arbejdspladser, der for de flestes vedkommende ikke hidrører i byen. 
Det vil være megafedt at et borgerhus ligger i samme hus, og kan skabe aktiviteter 
sammen. 
 

10.Åbningsfest 16. Marts 2018. 
Vi åbner kl. 15 med eftermiddags-cafe. 
 

11.Aktiviteter på kræmmermarkedet - mail til Flaglauget. 
Finn laver udkast til en mail. 
 

12.Status på registrering af medlemmer. 
Pt. 433 medlemmer og 171 husstande. 
 

13.Generalforsamling. 
Vi starter kl 18. med at afklare om der kan vælges et logo ud fra indkomne forslag. 
 

14.Næste møde. 
Kl 18 før generalforsamling d. 14/3-2018. 
 

Eventuelt 
Borgerforeningen vil forsøge at komme i spil ved flere arrangementer i byerne. 
Her tænker vi især på fastelavnsfesten. 
Det er vores hovedformål at hjælpe med arbejdskraft og dyrke fællesskabet. Vi kan hjælpe 
de andre foreninger der hvor de trænger. 


