
Mødereferat - Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod - BFSS 

Storvorde 2018-10-10 

Bestyrelsesmøde 
“Den Gamle Brugs” i Storvorde 
D. 10. oktober. 

Tilstede: 

Jonas Winther (Menig) 
Finn Lauridsen (Sekretær/kasserer) 
Eva Ransborg (Menig) 
Eigil Kaasgaard (Menig) 
Carsten Jahn Hansen (Næstformand) 

Afbud 
Theis Gulstad (Menig) 
Lene Porup (Formand) 
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Dagsorden 

 
Vi mødes i Brugsen kl 19. 

 
1. Skattejagt 

Er vi klar til at ansøge igen? 
 

2. Open By Night 
Hvad byder vi ind med? 
 

3. Borgermøde 
Indhold, promovering, tilmelding, praktisk. 
 

4. Regnskab 
Kort status 
 

5. Eventuelt  
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Referat 
1. Skattejagt 

Er vi klar til at ansøge igen? 
Ja, vi forsøger igen at få afviklet skattejagt med salg af nøgler nov-dec 2018. 
 

2. Open By Night 
D. 16/11-2018 
Hvad byder vi ind med? 
Café med kaffe/te, kage og måske burgere med pulled pork/coleslaw fra kl. 18 
Bordtennis, hygge og spil. 
Finn laver opslag og invitation til hjemmeside. 
 

3. Borgermøde 
Indhold, promovering, tilmelding, praktisk. 
 
Lene har sendt mail med invitation til Lisbeth Macholm og Mikkel Grimmeshave om 
Borgermøde. 
Indhold, dagsorden og format på mødet blev gennemgået og aftalt. 
 
Som udgangspunkt oprettes der en begivenhed på 9280 med en kort formulering. 
 
Personer der skal kontaktes for at fortælle den gode historie om det succesfulde 
projekt. 
Lene Krabbe Dahl vedr. Hundeskoven - Finn 
Mikkel Grimmeshave vedr. Sundhedshus - Lene (er inviteret på mail) 
Lisbeth Machholm vedr. Det gamle Rådhus - Lene (er inviteret på mail) 
SSB vedr. kunstgræsbane - Eigil 
Morten Hvilsom FDF vedr. ny scene mm. - Finn 
Mette Kristoffersen ver. Bymidten - Carsten (er inviteret på mail) 
 
Asbjørn MTB vedr. Troldhøjsporet mm. - Carsten 
Niels vedr. Kræmmermarked - Carsten 
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4. Regnskab 
Kort status blev fremlagt. 
Indtægter fra fjernvarmen luner godt, men udgifterne i forbindelse med klargøring til 
fjernvarmen i huset, samt manglende moms til produktion af hjemmeside har 
trukket godt. 
En samlet bestyrelse har valgt at indkøbe 10 forklæder med trykt logo, som et led i 
at synliggøre borgerforeningen. 
 

5. Eventuelt 
 


